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Napokon belül hatályba lép az adatvédelmi rendelet! 

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) két éve lépett hatályba, így az alkalmazhatóvá 
váláshoz hosszú felkészülési időt biztosított. Ennek ellenére a vállalkozások többsége az 
utolsó pillanatban kezdett hozzá a felkészüléshez, melynek következménye egyértelműen 
az, hogy május 25. napjáig nem fognak tudni a szabályozásnak megfelelni. A megfeleléshez 
azonban hozzá kell kezdeni, és azt, ahogyan a vállalkozás teherbíró képessége engedi, 
folyamatosan kell megvalósítani. A főbb lépéseket az alábbiakban foglaljuk össze, de elő-
zetesen néhány adatvédelmi rendezvényemet ajánlom figyelmükbe: 
 
2018. május 22. Menedzser Raxis adatvédelmi konferencia 
2018. május 23. HVG Adózóna adatvédelmi konferencia, Hotel Gellért 
2018. május 24-25. Szeged, adatvédelmi tisztviselő képzés 
2018. június 12-13. Budapest, Adatvédelmi tisztviselő képzés Magyar Könyvvizsgálói Ka-
mara Oktatási Központja 
 
A főbb lépések pedig a következők: 
A megfelelés időigényes, nem néhány tájékoztató lemásolásából áll 

Számos vállalkozás a csodában reménykedett, azaz abban, hogy a GDPR kevéssé átte-
kinthető követelményrendszere alól valamilyen okból mentesülni fognak. Ilyen reménysugár 
volt például az, hogy az Infotv. nem került még módosításra, a NAIH, mint felügyeleti szerv 
nem került kijelölésre, de hasonlóan kártékony az a szemlélet, mely a megfelelést a tájé-
koztatók egymástól való átmásolásában látja. Ezeknek következtében a megfelelés határ-
időre vállalkozások tömegei számára kivitelezhetetlen lesz. Az alábbiakban ennek okait, és 
a megfelelés főbb lépéseit mutatjuk be röviden azzal, hogy a megvalósításhoz megfelelő 
szaktudásra is szükség lesz. 

I. Adatvagyon leltárt kell készítenünk 

A vállalkozások első lépésben fel kell, hogy mérjék saját adatkezeléseiket. Meg kell tehát 
vizsgálni, hogy személyes adatokat, illetve azok különleges kategóriáit a munkaviszonnyal, 
az ügyfélkapcsolatokkal, illetve a szerződéses partnerekkel összefüggésben miként keze-
lünk. A kategóriák tehát ezek lesznek. A munkaviszonnyal összefüggésben a 
munkaerőtoborzás, illetve a munkaszerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések fel-
térképezése szükséges. Meg kell vizsgálni, hogy a személyes adatok honnan érkeznek, 
milyen előzetes tájékoztatást kapnak az érintettek, a személyes adatokat meddig tároljuk, 
illetve másnak továbbítjuk-e. Azt is vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy valamennyi adatra 
szükségünk van-e (pl: fénykép), illetve, hogy van e minden adatkezelésnek megfelelő jog-
alapja (pl: iratmásolás, életrajzok őrizgetése). Az ügyfélkapcsolatok, valamint a szerződéses 
partneri adatok vonatkozásában hasonlóképpen azt kell megvizsgálni, hogy ezen jogviszo-
nyokban természetes személyeknek mely adatai kerülnek hozzánk (ügyfél, kapcsolattartó), 
azoknak a kezeléséhez van-e megfelelő jogalapunk (pl: igazolványszámok rögzítése), kap-
nak-e megfelelő tájékoztatást az érintettek az adatkezelésekről, valamint azokra meddig 
van szükségünk. 
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. Készítsük el a munkavállalók, ügyfelek, szerződéses partnerek tájékoztatóit 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az Infotv. 20.§ (2) bekezdése alapján egyér-
telműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, 
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgo-
zásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes 
adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli (jogos érdek), illetve arról, hogy 
kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen a követelményrendszeren a 
GDPR sem változtat, sőt a tájékoztatási követelmény fokozottabban fog érvényesülni. 
Amennyiben ugyanis az adatokat az érintettől gyűjtjük, az adatok megszerzésének időpont-
jában kell tájékoztatást adni az adatkezelő személyéről, elérhetőségéről, az adatvédelmi 
tisztviselő személyéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, jogos érdek, mint jogalap ese-
tén a jogos érdekről, az adattovábbításokról (címzettek), a tárolás időtartamáról vagy annak 
szempontjairól, az érintetti jogokról, illetve az automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
tényéről. Amennyiben pedig a személyes adatokat nem az érintettől szereztük (pl: vásárolt 
vagy nyilvános adatbázis), abban az esetben ésszerű határidőn, de legfeljebb egy hónapon 
belül, kapcsolatfelvétel esetén az első kapcsolatfelvételkor, adattovábbítás esetén már az 
első adattovábbításkor, adatkezelési cél változása esetén pedig minden egyes cél változá-
sakor meg kell adnunk a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást. Akármi-
lyen tájékoztatót is készítünk, azoknak alapvető szabálya, hogy az a természetes személy, 
akinek a személyes adatait kezeljük tudja, hogy pontosan mely adatait, milyen jogalapon és 
meddig kezeljük, valamint, hogy ezzel összefüggésben milyen jogok illetik meg. Figyeljünk 
arra is, hogy amennyiben a vállalkozásnak honlapja is van, az ezzel összefüggő adatkeze-
lésekről is tájékoztatást kell adnunk (cookie, tárhyelyszolgáltató, állás, bejelentkezés, pa-
nasz, regisztráció stb.) 

Nyilvántartásokat is készítenünk kell 

A GDPR 30. cikke alapján belső nyilvántartást is kell készítenünk. Ez a nyilvántartás, mely 
a hatósági bejelentések rendszerét fogja felváltani, attól függően különbözik, hogy adatke-
zelők vagy adatfeldolgozók vagyunk. Első lépésben tehát minősítenünk kell magunkat. A 
vállalkozások zöme adatkezelő, adatfeldolgozó csupán az, aki más nevében, annak utasí-
tásai alapján végzi az adatkezelési tevékenységeit (pl: bérszámfejtő). Adatkezelőknek adat-
kezelői, adatfeldolgozóknak pedig adatfeldolgozói nyilvántartást kell készíteniük. Előbbiben 
valamennyi adatkezelési tevékenységünket meg kell jelölnünk, s meg kell adnunk a hozzá 
kapcsolódó adatkezelési adatokat (jogalap, cél, időtartam stb.). Utóbbi nyilvántartás pedig 
főként azt tartalmazza, hogy mely adatkezelők nevében milyen adatfeldolgozói feladatokat 
látunk el. Szükségünk lesz továbbá incidensnyilvántartásra, valamint adattovábbítási nyil-
vántartásra is. Utóbbi keretei az Infotv. módosításával még változhatnak. Tekintettel arra, 
hogy minden vállalkozás egyedi, így a szabályzatok másolásával a megfelelést nem fogjuk 
tudni biztosítani. 

 

Dr. Kéri Ádám 
ügyvéd, adatvédelmi szakértő, adatvédelmi tisztviselő 

adam.keri.office@icloud.com 
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Korábbi cikkek a témában a VOSZ által kezelt 
vallalkozo.info lapjain:  

 

Érkezik a GDPR ! Ezek az általános félreértések (2018. március 21.) 

tovább:http://www.vallalkozo.info/jog/erkezik-a-gdpr-ezek-az-altalanos-felreertesek 
 

Néhány hasznos munkajogi és adatvédelmi tanács évkezdésre (2018. január 8.) 

tovább: http://www.vallalkozo.info/jog/erkezik-a-gdpr-ezek-az-altalanos-felreertesek 

18 millió forintos adatvédelmi bírságot kapott az OMV, érdemes a jogszerű 
adatkezelésre ügyelni (2017. december 10.) 

tovább: http://www.vallalkozo.info/jog/nehany-hasznos-munkajogi-es-adatvedelmi-tanacs-
evkezdesre 

Az Info tv. tervezett változtatása és annak lehetséges mellékhatásai  

(2017. szeptember 8.) 

tovább: http://www.vallalkozo.info/jog/az-info-tv-tervezett-valtoztatasa-es-annak-
lehetseges-mellekhatasai 

Hamarosan hatályba lép a GDPR (2017. augusztus 10.) 

tovább: http://www.vallalkozo.info/jog/hamarosan-hatalyba-lep-a-gdpr 
 
 
 
 
 
 
 

Kínai–Magyar Üzleti Fórum  
Besétálhatunk a világ legnagyobb 
piacára?  
 

Rendezők: CECZ Közép-európai Kft., ChinaCham Hungary, Piac & Profit 
 
Időpont: 2018. május 31. 10.00–17.00 

Helyszín: Budapest, The Experience Center. Szentmihályi út 171. 
 

Nem csak kézműves termékeinkkel, unikális élelmiszereinkkel lehetünk érdekesek Kínának! 
Alvállalkozóként, beszállítóként, közös cégben számítanak ránk!  
                 
Ebéddel egybekötött networking a shandongi delegációval! 
 
 

http://www.vallalkozo.info/
http://www.vallalkozo.info/jog/erkezik-a-gdpr-ezek-az-altalanos-felreertesek
http://www.vallalkozo.info/jog/erkezik-a-gdpr-ezek-az-altalanos-felreertesek
http://www.vallalkozo.info/jog/nehany-hasznos-munkajogi-es-adatvedelmi-tanacs-evkezdesre
http://www.vallalkozo.info/jog/nehany-hasznos-munkajogi-es-adatvedelmi-tanacs-evkezdesre
http://www.vallalkozo.info/jog/az-info-tv-tervezett-valtoztatasa-es-annak-lehetseges-mellekhatasai
http://www.vallalkozo.info/jog/az-info-tv-tervezett-valtoztatasa-es-annak-lehetseges-mellekhatasai
http://www.vallalkozo.info/jog/hamarosan-hatalyba-lep-a-gdpr
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Népes kínai üzleti delegáció érkezik a konferencia napján a budapesti China Smart Expo-
ra, ami világosan jelzi, van mit keresnünk a világ legnagyobb országának, hatalmas gazda-
ságának piacán. A kínaiakkal az üzletkötés nem lett könnyebb, de a hazai vállalkozások 
számára egyre több üzleti terület nyílt meg. Nem csak a kézművesség és az unikális élel-
miszerek területén rúghatunk labdába Kínában? Érdekesek lettünk a kínai üzletemberek-
nek, befektetőknek beszállítóként, alvállalkozóként, üzlettársként is. 
 
Ha meg akar tudni mindent a legfrissebb üzleti lehetőségekről, a kínai piacról  itthon és 
Kínában, ha találkozni akar  több száz kínai kiállítóval, ha közvetlen üzleti kapcsolatokra 
szeretne  szert tenni, várjuk a konferenciával egybekötött workshopra, kiállításra és 
networkingre. 
 
 

Részeletes program és regisztráció 

 
 

 

 

Cégmarketing – 2018  
Hajts az élményre, érzelmekre!  
 
 
Sűrűn változnak a marketingtrendek. Folyamatos igazodási, követési kényszerben vagyunk. 
A marketing a legfontosabb területté vált a cégek életében. A kkv-k nem sokat tévedhetnek. 
Benne kell lenniük a változásokban, mert a jó marketingen múlik fennmaradásuk, fejlődé-
sük.  
A jó marketing mindent elad, híressé, imádottá tesz, piacvezetővé emel!  
Melyek 2018-ban a sikeres marketingtechnikák, felfogások, módszerek trendek. Tudjuk 
meg a legjobb szakértőktől! S azonnal emeljük be a cég stratégiájába! A késedelmes rea-
gálást nem engedhetjük meg magunknak!  
2018 legeredményesebb, legsikeresebb marketingtechnikái, megoldásai a legjobbaktól!  
 
Időpont: 2018. június 14. csütörtök, 9.00–16.00  
Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum 1148 Budapest, Örs vezér tere 
24. (Mozi bejárat 2. emelet)  
 
Várjuk a Piac & Profit nyolcadik „Cégmarketing” konferenciáján!  
Ismét a legjobb előadók a legújabb trendekről, az óriási változásokról!  
Hatalmas tudást adunk, alacsony részvételi díjon! Essenek az árak!  
 
Kiknek szólunk?  
Kkv-döntéshozókat, marketingvezetőket, marketingszakembereket várunk. Nekik adnak 
előadóink friss, exkluzív, a gyakorlatba azonnal beemelhető tudásokat, információkat.  
 
 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/kinai-magyar-uzleti-forum/
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Kiemelt témák: 
jövő marketingtrendje a technológiai fejlődés irányvonalában.  

Ügyfélélmény mindenek felett.  

Az ügyfélélmény-generálás nemzetközi trendjei.  

Az árak és a verseny.  

Facebook-használat az adatbotrány és a GDPR után.  

PR nélkül a legjobb marketing is elbukik.  

E-kereskedelmi marketingtrendek.  

A személyes jelenlét, szereplés varázsa, előnyei.  

a bankolásban.  

Marketingcsatornák összehangolása – a PR, az Inbound Content, a SEO, a PPC. Adat 
alapú full-stock kampányok.  

Új hirdetési üzenetek, felületek. A natív hirdetések távlatai.  

A megtérülő ügyfélszerzés mesterfogásai startup módra.  

A hírlevelek, DM-ek új világa a GDPR rendelet tükrében.  

A tartalom mindent visz?  

Ügyfélfókuszú brandépítésé a jövő.  

Az automatizált értékesítés sikerterületei és módszerei.  

Mobilmarketing, a jelen és a jövő.  

A véleményvezérség, a bloggerség nyerő technikái.  

Chatmarketing. Mire, hol, hogyan?  

saját dinamikus kampányodat!  

Influencer marketing. Építsünk sztárokra vagy legyünk magunk sztárok?  

nyilvános jelenlétének tervezése. Nélkülözhetetlen elemek.  

Y és a Z-generációra szabva.  
 
Meghívott előadók  
Tonk Emil (MMSZ), Lévai Richárd (RG Stúdió), Serényi János (Értéktrend), Bonyhádi Gábor 
(Codecool), Szántó Péter (SpringTab), Lakatos Zsófia (MPRSZ), Pásztor András (ADS 
Interactive), Vavrek Balázs (Kreatív Kontroll), Pozvai Zsolt (Develor), Gazsó Kata 
(Optimonk), Huszics György (DIMSZ), Sallai Gábor (E-content), Kovács Viktor Zoltán (K&H), 
Bártfai Balázs (Netlight Consulting), Mezei Bálint (Infinityn.co), Kováts Péter, Dimitrova 
Dessislava (AlphaSonic) és még sokan mások…  
  

részletes program és regisztráció 

 

  

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegmarketing-trendek-2018/
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.  

 

Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
                 e-mail: iwt@t-online.hu 
 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


