Uniós adatvédelmi reform:

megfelelőbb adatvédelmi jogok az európai polgárok számára

Európában naponta 250 millióan használják az internetet. Egyre több személyes adat megosztására kerül
sor – az online banki szolgáltatások és az online vásárlás során, a közösségi médián keresztül, vagy éppen
az elektronikus adóbevallás leadásakor.
Önnek a személyes adatai védelméhez való jogát az Uniónak meg
kell őriznie. Számos potenciális kockázat létezik, így például – hogy
csak néhányat említsünk – a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, a
személyazonosság-lopás vagy az online visszaélés. A személyes adatok
védelme az EU valamennyi polgárának alapvető joga.
Az új adatvédelmi szabályok 2018. május 25-től lépnek hatályba, és
fokozottabb ellenőrzést biztosítanak személyes adatai felett, továbbá
javítják online és offline biztonságát.

Mit nevezünk személyes adatnak?
A személyes adat minden olyan információ, amely
valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel
kapcsolatos. Például: név, vezetéknév, cím, e-mail-cím,
helymeghatározó adatok.
(További információk: a rendelet 4. cikkének (1)
bekezdése)

AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÚJ JOGAI:
> Joga van egyértelmű és érthető információhoz jutni
azzal kapcsolatban, hogy ki kezeli adatait, milyen adatokat kezelnek, és mi az
adatkezelés célja (a rendelet 12–14. cikke).

> Joga van hozzáférni azokhoz a személyes adataihoz,
amelyeket egy szervezet tárol önről (a rendelet 15. cikke).

> Joga van kérelmezni egy szolgáltatótól,
hogy személyes adatait egy másik szolgáltatónak
továbbítsa, például közösségi hálózatok vagy
felhőszolgáltatók közötti váltás esetén (a rendelet 20. cikke).

>>

> A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez
való jog (az „elfeledtetéshez való jog”). Önt felkérik majd

személyes adatai törlésére, amennyiben nem kívánja, hogy azokat a későbbiekben
feldolgozzák, és semmilyen jogszerű ok nem indokolja, hogy egy vállalkozás az
Ön adatait továbbra is megőrizze. Például amikor Ön megadja nevét egy online
keresőprogramban, és a találatok között szerepelnek egy olyan régi újságcikkhez
vezető linkek is, amely Önnek egy, azóta már megfizetett adósságáról szól, Ön
kérheti a keresőprogramot a szóban forgó link törlésére (a rendelet 17. cikke).

> A mennyiben a vállalkozások kizárólag a hozzájárulásával
dolgozhatják fel az adatait, a hozzájárulást külön kérniük

kell, és egyértelműen jelezniük kell a személyes adatok felhasználási célját. A
hozzájárulásnak egyértelműen meg kell jelölnie az érintett kívánságait, valamint
az érintett pozitív cselekvése révén kell létrejönnie. A vállalkozások ily módon nem
bújhatnak majd olyan hosszú jogi kifejezések és feltételek mögé, amelyeket Ön
sosem látott (a rendelet 4. cikkének (11) bekezdése és a 7. cikk).

>

adatai elvesztése vagy ellopása esetén,

A z
amennyiben ez
az adatvédelmi incidens Önnek kárt okozhat, az incidenst okozó vállalkozásnak
haladéktalanul tájékoztatnia kell Önt (és az illetékes adatvédelmi felügyeleti
hatóságot). Ha a vállalkozás ezt elmulasztja, megbírságolható (a rendelet
33–34. cikke).

> A gyermekek jobb online védelme. A gyermekek kevésbé vannak

tudatában az adatok megosztásával járó kockázatoknak és ezek következményeinek,
és kevésbé ismerik a jogaikat. Ezért a gyermekeknek szóló információkat könnyen
érthető, világos és egyszerű nyelven kell megfogalmazni (a rendelet 8. cikke).

> Úgy gondolja, hogy megsértették adatvédelmi jogait? Kapcsolatba léphet az adatait
tároló szervezettel. Ezenkívül panaszt nyújthat be a nemzeti adatvédelmi hatóságnál, vagy bírósági eljárást indíthat.
Az adatvédelmi hatóság egy sor szankciót szabhat ki a szervezetekre, ideértve az adatkezelés felfüggesztését vagy
leállítását, valamint bírság kiszabását.

Amennyiben ez a jogsértés megkárosította, kártérítést kérhet a szervezet ellen bírósági úton, vagy megkérhet egy
adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetet, hogy képviselje az eljárás során.
Lépjen kapcsolatba nemzeti adatvédelmi hatóságával https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu
AZ ÚJ ADATVÉDELMI SZABÁLYOKBÓL EREDŐ JOGAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT TEKINTSE
MEG ONLINE ÚTMUTATÓNKAT A KÖVETKEZŐ OLDALON:

europa.eu/dataprotection
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