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ADATKEZELÉS BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉT
TÁMOGATÓ MINTA
I. A tervezett adatkezelés elnevezése
[A tervezett adatkezelés rövid megjelölése, ami később az Adatkezelői Nyilvántartásába is
bekerülhet.]
II. A tervezett adatkezelés célja(i)
[Az adatkezelés célja az a pontosan meghatározott, jogszerű cél, amelynek elérése érdekében
a személyes adatokon az adatkezelő az adatkezelést végzi. Jogszabályon alapuló adatkezelés
esetén a jogszabály általában meghatározza explicit is a célt. A cél meghatározása legyen
alkalmas arra, hogy a tervezett adatkezeléseket el lehessen határolni a már meglévő
adatkezelésektől.]
III. A tervezett adatkezelés lényeges feltételei
1. A tervezett adatkezelés jogalapjai, a kezelendő adatok köre, az indokolásuk, valamint a
kezelendő adatok megőrzésének ideje és jogalapja
Adatkezelés jogalapja

Alkalmaz- Kezelt
ható?
adatok
(I/N)
köre

Jogalap és
kezelt adatok Megőrzési
körének
idő
indokolás

Megőrzési
idő jogalapja

Hozzájárulás
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
Közérdekű/közfeladat
Jogos érdek
[1. Az adatok körét itt pontosan (pl. név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, stb. –
nem pedig csak tágabb csoportként (pl. személyazonosító adatok) – kell meghatározni.
2. Amennyiben a jogalapok között a jogos érdek is alkalmazható, akkor érdekmérlegelési
tesztet kell készíteni.
3. Az érintett létfontosságú érdeke nem szerepel a lehetséges jogalapok listájában, mert az
egyedi, kivételes esetben fordulhat elő.]
2. Különleges adat kezelése tervezett-e?
Kezelendő különleges adat

Az adatkezelés jogalapja

[Az adatkezelés jogalapjait a GDPR 9. cikkének (2) bekezdése, illetve a vonatkozó magyar
jogszabály alapján kell meghatározni.]
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3. A GDPR 6. cikk (4) bekezdése alkalmazható-e?
[A GDPR 6. cikk (4) bekezdés alkalmazhatósága feltételeinek értékelése]
4. Az adatok lehetséges forrása
Kezelt adatok köre

Az adatok forrása

[Annak adatfajtánkénti pontos meghatározása, hogy mely adatokat milyen forrásból
szándékoznak beszerezni: az érintettől közvetlenül-e vagy valamely már meglévő saját
adatbázisból, illetve más adatkezelő adatbázisából.]
5. a) Amennyiben adattovábbításra sor kerül, annak jogalapja(i), címzettje(i), továbbított
adatok köre
Továbbított adatok
köre

Jogalap

Címzettek

Harmadik
országbeli
címzett? (I/N)

[A továbbítandó adatok körét pontosan – nem pedig csak tágabb csoportként – kell
meghatározni.]
b) Harmadik országba történő adattovábbítás esetén az adattovábbítás garanciái
[Ilyen garanciák lehetnek:
a) a Bizottság határozata arról, hogy a harmadik ország jogrendje megfelelő szintű
védelmet biztosít, vö. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu,
b) jogszabály előírása,
c) kötelező erejű vállalati szabályok,
d) a Bizottság vagy az adatvédelmi felügyeleti hatóság által jóváhagyott adatkezelési
mintaszerződés,
e) jóváhagyott magatartási kódex,
f) jóváhagyott tanúsítási mechanizmus,
g) az adatvédelmi felügyeleti hatóság által jóváhagyott szerződéses kikötések,
h) a GDPR 49. cikkében meghatározott egyéb jogalapok.]
6. a) Automatizált döntéshozatali módszer alkalmazása tervezett-e?
[Amennyiben igen, annak jogalapja, a döntés joghatása és az érintettre gyakorolt hatása.]
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b) Profilalkotásra sor kerül-e?
[Amennyiben igen, annak jogalapja és az érintettre gyakorolt hatása.]
7. A tervezett adatkezelés hatásvizsgálat köteles-e?
[Amennyiben igen, akkor külön dokumentumban kell megfogalmazni.]
IV. Közös adatkezelés és/vagy adatfeldolgozó igénybevételének szükségessége
1. Közös adatkezelés indokolt-e?
Amennyiben igen,
a) a javasolt másik közös adatkezelő megnevezése,
b) a közös adatkezeléssel érintett adatkezelők által ellátandó adatkezelési műveletek (és
az azokkal érintett adatok) meghatározása,
c) a közös adatkezeléssel érintett adatkezelők által alkalmazandó adatbiztonsági
intézkedések (pl. a másik adatkezelőtől elvárt adatbiztonsági intézkedések köre),
d) a közös adatkezeléssel érintett adatkezelők felelősségének megosztására vonatkozó
javaslat,
e) a közös adatkezelésről szóló szerződésben meghatározandó egyéb feltételek
(amennyiben az előkészítés jelen fázisában meghatározhatóak).
2. Adatfeldolgozó igénybevétele indokolt-e?
Amennyiben igen,
a) a javasolt adatfeldolgozó megnevezése,
b) az adatfeldolgozó által ellátandó adatkezelési műveletek (és az azokkal érintett adatok)
meghatározása,
c) az adatfeldolgozóval szemben támasztott adatbiztonsági követelmények,
d) az adatfeldolgozóval kötendő szerződésben meghatározandó egyéb feltételek
(amennyiben az előkészítés jelen fázisában meghatározhatóak).
V: Különös adatbiztonsági intézkedések meghatározása
[Amennyiben az általános adatbiztonsági intézkedések nem elégségesek.]

A dokumentum kódja: SZ-39 M03
File név: SZ-39 M03
Változat száma: 01

Oldal: 3/3
Hatálybalépés időpontja: 2021.04.08.
Felülvizsgálat időpontja: 2022.09.05.

