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AZ ADATvéDElmI RENDElET

2018 májusától az új uniós általános adatvédelmi 
rendelet (GDRP) szabályait kell alkalmazni egész 
Európában , az EU 28 tagállamában. 

Ez az új jogi keretszabály az elmúlt húsz év 
legjelentősebb változását jelenti az adatvédelem 
szabályozásában, mely világszerte érinteni fogja 
a cégeket. Minden olyan társaság érintett lehet, 
amely uniós állampolgárok adataival rendelkezik 
vagy ilyeneket dolgoz fel. 

mIéRT kEll A SZABályOZáS?

A digitális fejlődés eredményeként ma 
már másodperceken belül létrehozhatóak, 
begyűjthetőek és tárolhatóak fogyasztói 
adatok. Éppen emiatt fontos, hogy a bővülő 
digitális gazdaságban egyértelmű törvényekkel 
és védelemmel rendelkezzünk az adatokhoz 
kapcsolódó kiberbiztonsági kockázatok 
kivédésére.

mIlyEN SZANkcIóI vANNAk A RENDElET BE 
NEm TARTáSáNAk?

A bírságok mértéke jelentős.  Szankcióként 
akár 20 millió EUR vagy a társaság éves globális 
forgalma 4 százalékának megfelelő összegű 
bírság is kiróható.

HOGyAN éRINTI EZ AZ éN céGEmET?
Az új kötelezettségeknek minden olyan 
társaságnak meg kell felelnie, amely fogyasztók 
személyes adatait dolgozza fel. Az új szabályok 
több ponton is átalakítják a jelenlegi folyamatokat:

1. BElEEGyEZéS – Rendelkezik-e az érintett 
személyek kifejezett beleegyezésével a róluk 
birtokolt adatokra vonatkozóan? 
Az új szabályok értelmében a személyes 
adatokra vonatkozó követelmények jelentős 
mértékben szigorodtak. A fogyasztóktól a 
személyes adataik feldolgozására vonatkozó 
beleegyezés kérésének egyértelműnek kell 
lennie. 

2. Új FElElŐSSéGI kÖRÖk – Az Ön cége 
adatfeldolgozó vagy személyes adatok 
feldolgozásáért felelős adatkezelő? 
Az általános adatvédelmi rendelet értelmében 
az adatfeldolgozók jogi felelőssége nagyobb 
lesz, és kötelesek lesznek nyilvántartást 
vezetni a személyes adatokról és a 
feldolgozási tevékenységekről. Az adatkezelők 
ezen túlmenően kötelesek lesznek biztosítani, 
hogy a szerződött harmadik felek, pl. hosztok 
vagy kiszervezett tevékenységet végzők, 
szintén betartsák az általános adatvédelmi 
rendelet előírásait. 

felkészült cége az adatvédelmi 
rendeletre?
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SZOlGálTATáSAINk

 ● Adótanácsadás
 ● Pénzügyi képviselet
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● BPO
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat
 ● Digitális megoldások

RSm INTERNATIONAl

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés: ezek az RSM Hungary Zrt. 
alappillérei. 

A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  

Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RSM Audit Hungary 
Zrt. szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit, 
jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport 
együttműködő jogi partnere, az RSM Legal Szűcs & Partners ügyvédei látják 
el. 

Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

kIHEZ FORDUlHAT kéRDéSEIvEl?
dr. Szűcs Bálint 
ügyvéd, partner, adótanácsadó | E balint.szucs@rsm.hu

RSM HUnGARy ADóTAnácSADó ÉS PÉnZÜGyI SZOLGáLTATó ZRT.

3. ElSZámOlTATHATóSáG – cégük rendelkezik 
adatvédelmi programmal, és be tudják 
mutatni, hogyan tartják be az általános 
adatvédelmi rendelet előírásait? 
A személyes adatok védelmét biztosító 
szervezeti és technikai intézkedések már az 
adatkezelők és adatfeldolgozók felelősségi 
körébe tartoznak – az adatvédelmi és 
a személyes adatok védelmét biztosító 
követelmények be kell épüljenek az üzleti 
folyamatok és rendszerek fejlesztésébe

4. SZABálySéRTéSEk kÖTElEZŐ 
BEjElENTéSE – cégük képes 72 órán belül 
bejelenteni az adatvédelmi szabálysértéseket 
az adatvédelmi felügyelő hatóságnak? 
Olyan belső folyamatokat kell kialakítani, 
amelyek biztosítják az esetek gyors és pontos 
bejelentését és az érintett fogyasztókkal 
történő gyors és pontos kommunikációt. 

5. Új jOGOk – cégük tudja már, hogy felel 
majd meg a rendelet biztosította új 
jogoknak: a személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jognak, az 
adathordozhatósághoz való jognak és a adat-

profilalkotás elleni kifogáshoz való jognak? 
Szükség lesz olyan folyamatokra, amelyek 
e jogok betartását biztosítják (ideértve a 
harmadik felek tájékoztatását is). 

6. ADATvéDElmI TISZTvISElŐk – cégük végez 
nagymértékű szisztematikus monitoring 
tevékenységet (az alkalmazotti adatokat is 
ideértve) vagy dolgoz fel nagy mennyiségű 
érzékeny személyes adatot? 
nagymértékű adatfeldolgozás esetén, 
adatvédelmi tisztségviselőt kell kijelölni a 
cégnél.

Ha a fenti kérdések közül bármelyikkel 
kapcsolatban segítségére tudunk lenni, keresse 
bizalommal jogi szakértőinket. Adatvédelemmel 
foglalkozó kollégáink a versenyjog, szellemi 
tulajdon, vállalati, munkaügyi, gazdasági 
jogterületeken is jártas, széleskörű tapasztalattal 
rendelkező szakemberek.

Az adatvédelemmel kapcsolatos nem megfele-
lőség komoly, több jogágban megfogalmazott, 
adott esetben egymással párhuzamosan  fel-
merülő kockázatokat is rejthet, amelynek haté-
kony kezelésében számíthat jogi csapatunk 
szaktudására.


