
Pótlap a GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet és kapcsolódó javaslatok című kiadványhoz

Az eltéréseket aláhúzással jelöltük, az oldal-
számokat a könyvben lévőnek megfelelően mó-
dosítottuk. Lezárva 2018. 08. 31.

Helyesbítés [...]
(Az  Európai  Unió  Hivatalos  Lapja  L 119.,

2016. május 4., 1. o.)
A tartalomjegyzékben és az 1-3. oldalakon a

rendelet címének szövege:

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TA-
NÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)”

helyesen:

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TA-
NÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)”.

*****

Helyesbítés [...]
(Az  Európai  Unió  Hivatalos  Lapja  L 119.,

2016. május 4.)

1. A 15. oldalon a (71) preambulumbekezdés
ötödik és hatodik mondatában (második bekez-
désében) a következő szövegrész:

„(71) [...]
… Az ilyen intézkedés gyermekre nem vonat-

kozhat.
Az érintett szempontjából tekintve tisztességes

és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében – az
adatkezelés konkrét körülményeinek figyelembevé-
telével – az adatkezelő a profilalkotáshoz megfele-
lő matematikai és statisztikai eljárásokat alkalmaz,
olyan technikai és szervezési intézkedéseket vezet
be, amelyek biztosítják különösen az adatok pon-
tatlanságát előidéző tényezők korrekcióját és a hi-
balehetőségek minimálisra csökkentését, továbbá a
személyes adatok biztonságáról oly módon gon-
doskodik, amely az érintett érdekeit és jogait po-

tenciálisan  veszélyeztető  tényezőket  figyelembe
veszi, és amely megakadályozza egyebek között az
olyan hatások érvényesülését, amelyek a természe-
tes személyek közötti hátrányos megkülönböztetést
eredményeznek faji vagy etnikai származás, politi-
kai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőző-
dés, szakszervezeti tagság, genetikai vagy egészsé-
gi állapot, szexuális irányultság vagy nemi identitás
alapján, illetve amelyek ilyen hatást kiváltó intéz-
kedésekhez vezetnek. A személyes adatok különle-
ges kategóriáit célzó automatizált döntéshozatal és
profilalkotás csak bizonyos meghatározott feltéte-
lek mellett engedélyezhető.”,

helyesen:
„(71) [...]
… Az ilyen intézkedés gyermekre nem vonat-

kozhat. Az érintett szempontjából tekintve tisztes-
séges és átlátható adatkezelés biztosítása érdeké-
ben – figyelembe véve azokat a körülményeket és
kontextust, amelyben a személyes adatokat keze-
lik – az adatkezelő a profilalkotáshoz megfelelő
matematikai és statisztikai eljárásokat alkalmaz,
olyan technikai és szervezési intézkedéseket vezet
be, amelyek biztosítják különösen az adatok pon-
tatlanságát előidéző tényezők korrekcióját és a hi-
balehetőségek minimálisra csökkentését, továbbá
a személyes adatok biztonságáról oly módon gon-
doskodik, amely az érintett érdekeit és jogait po-
tenciálisan  veszélyeztető  tényezőket  figyelembe
veszi, és megakadályozza többek között az olyan
hatások  érvényesülését,  amelyek  a  természetes
személyek  közötti  hátrányos  megkülönböztetést
eredményeznek faji vagy etnikai származás, poli-
tikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyő-
ződés,  szakszervezeti  tagság,  genetikai  vagy
egészségi  állapot,  szexuális  irányultság  vagy
nemi identitás alapján, illetve azokat az adatkeze-
léseket, amelyek ilyen hatást kiváltó intézkedése-
ket eredményeznek. A személyes adatok különle-
ges kategóriáin alapuló automatizált döntéshoza-
tal és profilalkotás csak bizonyos meghatározott
feltételek mellett engedélyezhető.”.

2. A 33-34. oldalon a 4. cikk 20. pontjában: a
következő szövegrész:

„20.  »kötelező erejű vállalati  szabályok«:  a
személyes adatok védelmére vonatkozó szabály-
zat, amelyet az Unió valamely tagállamának te-
rületén tevékenységi hellyel rendelkező adatke-
zelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harma-
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dik országban a személyes adatoknak az ugyan-
azon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasá-
gi tevékenységet folytató vállalkozások ugyan-
azon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfel-
dolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;”,

helyesen:
„20.  »kötelező erejű vállalati  szabályok«:  a

személyes adatok védelmére vonatkozó szabály-
zat, amelyet az Unió valamely tagállamának te-
rületén tevékenységi hellyel rendelkező adatke-
zelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harma-
dik országban a személyes adatoknak az ugyan-
azon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasá-
gi tevékenységet folytató vállalkozások ugyan-
azon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfel-
dolgozó  részére történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;”.

3. A 37. oldalon a 10. cikkben a következő
szövegrész:

„A  büntetőjogi  felelősség  megállapítására
vonatkozó határozatokra és a bűncselekmények-
re, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedések-
re vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1)
bekezdése alapján történő kezelésére  kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi
szerv adatkezelésében történik, vagy ha az adat-
kezelést az érintett jogai és szabadságai tekinte-
tében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy
tagállami jog lehetővé teszi. A büntetőjogi fele-
lősség  megállapítására  vonatkozó  határozatok
teljes körű nyilvántartása csak közhatalmi szerv
által végzett adatkezelés keretében történhet.”,

helyesen:
„A  büntetőjogi  felelősség  megállapítására

vonatkozó határozatokra és a bűncselekmények-
re, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedések-
re vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1)
bekezdése alapján történő kezelésére  kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi
szerv felügyelete alatt történik, vagy ha az adat-
kezelést az érintett jogai és szabadságai tekinte-
tében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy
tagállami jog lehetővé teszi. A büntetőjogi fele-
lősség  megállapítására  vonatkozó  határozatok
teljes körű nyilvántartása csak közhatalmi szerv
által végzett adatkezelés keretében történhet.”.

4. A 48. oldalon a 37. cikk (7) bekezdésében
a következő szövegrész:

„(7)  Az  adatkezelő  vagy  az  adatfeldolgozó
közzéteszi  az  adatvédelmi  tisztviselő  nevét  és

elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal
közli.”,

helyesen:
„(7)   Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó

közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő elérhetősé-
geit, és azokat közli a felügyeleti hatósággal.”.

5. A 49. oldalon a 39. cikk (1) bekezdése b)
pontjában a következő szövegrész:

„b)  ellenőrzi  az  e  rendeletnek,  valamint  az
egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendel-
kezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adat-
feldolgozó személyes adatok védelmével kapcso-
latos belső szabályainak való megfelelést, ideért-
ve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési mű-
veletekben  vevő személyzet tudatosság-növelését
és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;”,

helyesen:
„b)  ellenőrzi  az  e  rendeletnek,  valamint  az

egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendel-
kezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adat-
feldolgozó  személyes  adatok  védelmével  kap-
csolatos  belső  szabályainak  való  megfelelést,
ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkeze-
lési  műveletekben  részt  vevő személyzet  tuda-
tosság-növelését és képzését, valamint a kapcso-
lódó auditokat is;”.

6. Az 50. oldalon a 41. cikk (3) bekezdésében
a következő szövegrész:

„(3) A 63. cikkben említett, egységességi me-
chanizmusnak megfelelően az illetékes felügye-
leti hatóság az e cikk (1) bekezdésében említett
szervezet  akkreditációjával  kapcsolatos  szem-
pontok tervezetét a Testületnek benyújtja.”,

helyesen:
„(3) A 63. cikkben említett, egységességi me-

chanizmusnak megfelelően az illetékes felügye-
leti hatóság az e cikk (1) bekezdésében említett
szervezet akkreditációjával kapcsolatos  követel-
mények tervezetét a Testületnek benyújtja.”.

7. Az 50. oldalon a 41. cikk (5) bekezdésében
a következő szövegrész:

„(5) Az illetékes felügyeleti hatóság vissza-
vonja az (1) bekezdésben említett szervezet akk-
reditációját, ha  az az akkreditációs  feltételeknek
nem vagy már nem felel meg, vagy ha a szerv
intézkedései megsértik e rendeletet.”,

helyesen:
„(5) Az illetékes felügyeleti hatóság vissza-

vonja az (1) bekezdésben említett szervezet akk-
reditációját, ha  az akkreditációs  követelmények-

2/4



nek nem vagy már nem felel  meg,  vagy ha a
szerv intézkedései megsértik e rendeletet.”.

8. Az 51. oldalon a 42. cikk (7) bekezdésében
a következő szövegrész:

„(7) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó részé-
re a tanúsítványt legfeljebb hároméves időtartam-
ra lehet kiállítani, amely azonos feltételek mellett
a tanúsítvány megújítható, feltéve, hogy a vonat-
kozó követelmények továbbra is teljesülnek. Adott
esetben,  ha  a  tanúsításra  vonatkozó  követelmé-
nyek nem vagy már nem teljesülnek, a 43. cikk-
ben említett tanúsító szervezet vagy az illetékes
felügyeleti hatóság a tanúsítványt visszavonja.”,

helyesen:
„(7) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó részé-

re a tanúsítványt legfeljebb hároméves időtartam-
ra lehet kiállítani, amely azonos feltételek mellett
a tanúsítvány megújítható, feltéve, hogy a vonat-
kozó  szempontok továbbra  is  teljesülnek.  Adott
esetben,  ha a tanúsításra vonatkozó  szempontok  
nem vagy már nem teljesülnek, a 43. cikkben em-
lített tanúsító szervezet vagy az illetékes felügye-
leti hatóság a tanúsítványt visszavonja.”.

9. Az 51. oldalon a 43. cikk (3) bekezdésének
első mondatában a következő szövegrész:

„(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében emlí-
tett tanúsító szervezet akkreditálását az 55. vagy
az 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság
által, illetve az 57. cikknek megfelelően a Testü-
let által jóváhagyott szempontok alapján kell el-
végezni.”,

helyesen:
„(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében emlí-

tett tanúsító szervezet akkreditálását az 55. vagy
az 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság
által, illetve a   63. cikknek   megfelelően a Testület
által jóváhagyott  követelmények alapján kell el-
végezni.”.

10. Az 52. oldalon a 43. cikk (6) bekezdésé-
ben a következő szövegrész:

„(6) Az e cikk (3) bekezdésében említett kö-
vetelményeket  és  a  42.  cikk (5)  bekezdésében
említett  szempontokat  a  felügyeleti  hatóság
könnyen  hozzáférhető  formában  közzéteszi.  A
felügyeleti hatóságok ezeket a követelményeket
és szempontokat a Testület részére is továbbít-
ják.  A Testület valamennyi tanúsítási mechaniz-
must  és  adatvédelmi  bélyegzőt  egy nyilvántar-
tásban állítja össze, és azokat megfelelő módon
nyilvánosan elérhetővé teszi.”,

helyesen:
„(6) Az e cikk (3) bekezdésében említett köve-

telményeket és a 42. cikk (5) bekezdésében emlí-
tett szempontokat a felügyeleti hatóság könnyen
hozzáférhető formában közzéteszi.  A felügyeleti
hatóságok ezeket a követelményeket és szempon-
tokat a Testület részére is továbbítják.”.

11. Az 58. oldalon az 57. cikk (1) bekezdésé-
nek p) pontjában a következő szövegrész:

„p) meghatározza és közzéteszi a magatartási
kódexnek való megfelelést ellenőrző 41. cikk sze-
rinti szervezet és a 43. cikk szerinti tanúsító szer-
vezet akkreditációjára vonatkozó szempontokat;”,

helyesen:
„p) meghatározza és közzéteszi a magatartási

kódexnek való megfelelést ellenőrző 41. cikk sze-
rinti szervezet és a 43. cikk szerinti tanúsító szerve-
zet akkreditációjára vonatkozó követelményeket;”.

12. A 62. oldalon a 64. cikk (1) bekezdése c)
pontjában a következő szövegrész:

„c) a 41. cikk (3) bekezdése szerint valamely
szervezet, illetve a 43 cikk (3) bekezdése szerint
valamely tanúsító szervezet akkreditációjára vo-
natkozó szempontok jóváhagyására irányul;”,

helyesen:
„c) a 41. cikk (3) bekezdése szerinti valamely

szervezet  akkreditációjára  vonatkozó  követel-
mények, a 43. cikk (3) bekezdése szerinti vala-
mely tanúsító szervezet akkreditációjára vonat-
kozó  követelmények, vagy a 42. cikk (5) bekez-
désében említett tanúsítványra vonatkozó szem-
pontok jóváhagyására irányul;”.

13. A 62. oldalon a 64. cikk (6), (7) és (8) be-
kezdésében a következő szövegrész:

„(6)  Az illetékes felügyeleti hatóság a (3) be-
kezdésben említett határidőn belül nem fogadhat-
ja el az (1) bekezdésben említett döntéstervezetét.

(7)  Az  (1)  bekezdésben  említett  felügyeleti
hatóság a  lehető  legnagyobb mértékben figye-
lembe  veszi  a  Testület  véleményét,  és  a  véle-
mény  kézhezvételét  követő  két  héten  belül,
elektronikus úton, egységes formátum alkalma-
zásával közli a Testület elnökével, hogy a dön-
téstervezetet  változatlan  formában fenntartja-e,
vagy pedig  módosítani  fogja,  és  adott  esetben
megküldi a módosított döntéstervezetet.

(8) Ha az érintett felügyeleti hatóság az e cikk
(7) bekezdésében említett határidőn belül, a rele-
váns  indokok  megadásával  arról  tájékoztatja  a
Testület  elnökét,  hogy  egészében  vagy  részben
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nem kíván a Testület véleménye alapján eljárni,
akkor a 65. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.”,

helyesen:
„(6) Az (1) bekezdésben említett illetékes fel-

ügyeleti hatóság a (3) bekezdésben említett ha-
táridőn belül nem fogadhatja el az (1) bekezdés-
ben említett döntéstervezetét.

(7) Az (1) bekezdésben említett  illetékes fel-
ügyeleti hatóság a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe veszi a Testület véleményét, és a vé-
lemény  kézhezvételét  követő  két  héten  belül,
elektronikus úton, egységes formátum alkalma-
zásával közli a Testület elnökével, hogy a dön-
téstervezetet  változatlan  formában  fenntartja-e,
vagy  pedig módosítani  fogja,  és  adott  esetben
megküldi a módosított döntéstervezetet.

(8) Ha az  (1) bekezdésben említett  illetékes
felügyeleti hatóság az e cikk (7) bekezdésében
említett  határidőn  belül,  a  releváns  indokok
megadásával arról tájékoztatja  a  Testület  elnö-
két, hogy egészében vagy részben nem kíván a
Testület véleménye alapján eljárni, akkor a 65.
cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.”.

14. A 62. oldalon a 65. cikk (1) bekezdése a)
pontjában a következő szövegrész:

„a) ha a 60.  cikk (4) bekezdésében említett
esetben valamely érintett felügyeleti hatóság re-
leváns és megalapozott kifogást emelt a fő fel-
ügyeleti  hatóság  döntéstervezetével  szemben,
vagy ha a fő felügyeleti hatóság  elutasított egy
ilyen kifogást arra hivatkozva, hogy az nem rele-
váns vagy nem megalapozott.  A kötelező erejű
döntésnek ki kell terjednie a releváns és megala-
pozott kifogásban szereplő összes kérdésre, kü-
lönösen arra, hogy a rendelet sérült-e;”,

helyesen:
„a) ha a 60.  cikk (4) bekezdésében említett

esetben valamely érintett felügyeleti hatóság re-
leváns és megalapozott kifogást emelt a fő fel-
ügyeleti hatóság döntéstervezetével szemben, és
a fő felügyeleti hatóság nem értett egyet a kifo-
gással,  vagy  az  ilyen kifogást  elutasította arra
hivatkozva,  hogy  az  nem  releváns  vagy  nem
megalapozott. A kötelező erejű döntésnek ki kell
terjednie a releváns és megalapozott kifogásban
szereplő összes kérdésre, különösen arra, hogy a
rendelet sérült-e;”.

15. A 64. oldalon a 69. cikk (2) bekezdésében
a következő szövegrész:

„(2) A 70. cikk (1)  bekezdésének b) pontjá-
ban és a 70.  cikk (2) bekezdésében említett,  a
Bizottságtól  érkező  kérések  sérelme  nélkül,  a
Testület feladatainak ellátása, illetve hatáskörei-
nek gyakorlása során nem kérhet, és nem fogad-
hat el utasítást.”,

helyesen:
„(2) A 70. cikk (1) és (2) bekezdésében emlí-

tett, a Bizottságtól érkező kérések sérelme nél-
kül,  a Testület  feladatainak ellátása, illetve ha-
tásköreinek  gyakorlása  során  nem  kérhet,  és
nem fogadhat el utasítást.”.

16. A 64. oldalon a 70. cikk (1) bekezdése l)
pontjában a következő szövegrész:

„l) felülvizsgálja az e), illetve f) pontban em-
lített iránymutatások, ajánlások és legjobb gya-
korlatok gyakorlati alkalmazását;”,

helyesen:
„l) felülvizsgálja az iránymutatások, ajánlások

és legjobb gyakorlatok gyakorlati alkalmazását;”.

17. A 64. oldalon a 70. cikk (1) bekezdése o)
pontjában a következő szövegrész:

„o) a 43. cikknek megfelelően elvégzi a tanú-
sító szervezetek akkreditációját és annak rend-
szeres felülvizsgálatát,  nyilvános nyilvántartást
vezet egyrészt a 43. cikk (6) bekezdése szerint az
akkreditált  szervezetekről,  másrészt a  42.  cikk
(7) bekezdése szerint a harmadik országban te-
vékenységi hellyel rendelkező akkreditált adat-
kezelőkről és adatfeldolgozókról;”,

helyesen:
„o)  jóváhagyja a 42. cikk (5) bekezdése sze-

rinti tanúsítványra vonatkozó szempontokat, és
nyilvános nyilvántartást vezet a 42. cikk (8) be-
kezdése szerint a tanúsítási mechanizmusokról,
illetve az adatvédelmi bélyegzőkről és jelölések-
ről, valamint a 42. cikk (7) bekezdése szerint a
harmadik  országban  tevékenységi  hellyel  ren-
delkező tanúsított adatkezelőkről és adatfeldol-
gozókról;”.

18. A 64. oldalon a 70. cikk (1) bekezdése p)
pontjában a következő szövegrész:

„p)  részletesen meghatározza a 43. cikk (3)
bekezdésében említett követelményeket a tanú-
sító szervezetek  42. cikk szerinti akkreditációja
céljából;”,

helyesen:
„p)  jóváhagyja a 43. cikk (3) bekezdésében

említett követelményeket a tanúsító szervezetek
43. cikkben említett akkreditációja céljából;”.
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