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Az Access Now küldetése, hogy világszerte biztosítsa és kiterjessze
a veszélyeztetett felhasználók digitális jogait. A közvetlen technológiai
támogatást, az átfogó szakpolitikai szerepvállalást, a globális
érdekképviseletet, az alulról szerveződő támogatásnyújtást és a találkozók
(például a RightsCon) szervezését ötvözve küzdünk az emberi jogokért a
digitális korban.
Bővebb felvilágosításért keresse fel honlapunkat:
https://www.accessnow.org
Kapcsolat:
Estelle Masse | vezető közpolitikai elemző | estelle@accessnow.org
Ez a dokumentum az Access Now és a Társaság a Szabadságjogokért
kiadványa.
Ez a mű elérhető és felhasználható a Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International alapján.
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AMIT MEGTUDHAT EBBŐL
AZ ÚTMUTATÓBÓL
Bevezetés Az új adatvédelmi jogszabály
Mi az az általános adatvédelmi rendelet?
Adatvédelmi jogok az Európai Unióban

A JOGOK
tájékoztatás
hozzáférés

Milyen jogok
illetnek meg?

helyesbítés

adatkezelés korlátozása
törlés

Hogyan
gyakorolhatom
a jogaimat?

tiltakozás

magyarázat

adathordozás

Mit tehetek, ha
megsértették a jogaimat és
visszaéltek az adataimmal?

KINÉL
VANNAK AZ
ADATAIM

panasz benyújtása
keresetet benyújtása
hogyan képviselhetnek civil szervezetek

Összegzés

Cselekedjen, gyakorolja jogait!
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BEVEZETÉS
A Felhasználói útmutató az európai uniós adatvédelemről – Hogyan
éljen adatvédelmi jogaival című kiadvánnyal az Access Now és a Társaság
a Szabadságjogokért segítséget nyújt Önnek az adatvédelemhez való joga
gyakorlásában. Ez az útmutató tájékoztatással szolgál az uniós adatvédelmi jogban
biztosított jogokról és arról, hogy Ön hogyan élhet ezekkel a jogokkal.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection
Regulation, a továbbiakban: GDPR) a felhasználók védelme szempontjából
kedvező jogi keretet biztosít, amelynek segítségével Ön is visszaszerezheti a
személyes adatai feletti rendelkezést. Ez a jogszabály az 1995. évi adatvédelmi
irányelv helyébe lép, és annál szigorúbb, a felhasználókat hatékonyabban védő
rendelkezéseket határoz meg. Az Access Now határozottan kiáll a GDPR mellett,
sőt, a felhasználók védelmének erősítése érdekében európai jogalkotókkal is
együttműködtünk a jogszabállyal kapcsolatos egyeztetések, valamint annak
elfogadása és bevezetése során. Közel ötévnyi vita után a GDPR 2018. május
25-én alkalmazandóvá vált minden tagállamban, így Magyarországon is. Ezzel
az útmutatóval szeretnénk előmozdítani a GDPR hosszú távú célkitűzésének
megvalósulását azáltal, hogy ellátjuk Önt a jogai gyakorlásához szükséges minden
tudnivalóval és eszközzel.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy gyakorolni tudja a jogait, és
biztosíthassa személyes adatainak védelmét.
Brüsszel, 2018. június
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MI AZ AZ ÁLTALÁNOS
ADATVÉDELMI RENDELET?

Személyes adat minden
Önnel kapcsolatos
információ. Az online
világban, ahol roppant
nagy mennyiségű
személyes adat közölhető
és továbbítható azonnal
akár a Föld másik felére,
az emberek egyre
nehezebben rendelkeznek
személyes adataik felett.
Ebben van szerepe az
adatvédelemnek és az
olyan jogszabályoknak,
mint a GDPR.
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Az adatvédelem mindazokat a
gyakorlatokat, garanciákat és kötelező
erejű szabályokat foglalja magában,
amelyek védik az Ön személyes adatait és
gondoskodnak arról, hogy megtarthassa
felettük az ellenőrzést. Dióhéjban ez
annyit jelent, hogy Ön jogosult dönteni
többek között arról, közölni kíván-e
bizonyos adatokat, továbbá hogy azokhoz
ki, meddig és miért férhet hozzá, és
módosíthatja-e ezen adatok egy részét.
Az Európai Unióban ezeket a szabályokat
az általános adatvédelmi rendelet rögzíti.
A GDPR felhasználóközpontú jogszabály,
célja, hogy visszaadja Önnek a személyes
adatai feletti rendelkezés jogát, ehhez
pedig a felhasználói jogok széles körét
biztosítja. Ezeket a jogokat ismertetjük
ebben az útmutatóban.
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MI AZ AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI
RENDELET?
A GDPR értelmében a magánvállalatok, mint a Facebook,
a Microsoft, a Dropbox, az Amazon vagy a Spotify, illetve a
kormányzati szervek egyaránt kötelesek gondoskodni az Ön
személyes adatainak védelméről. Akkor élvezheti a GDPR
nyújtotta védelmet, ha Ön az Európai Unió polgára, vagy
– származási országától függetlenül – az Unió területén
tartózkodik.
A GDPR hatékony jogérvényesítési mechanizmust határoz
meg, amely felhatalmazza az adatvédelmi hatóságokat
arra, hogy megvizsgálják az adatkezelési gyakorlatokat, és a
vállalkozásokra vagy közigazgatási intézményekre a globális
éves összbevételük akár 4%-ának megfelelő összegű bírságot
szabjanak ki, ha nem teljesítik jogi kötelezettségeiket, és
ismételten, súlyosan megsértik az Ön jogait. Ezek a bírságok
jelentősek, és arányban állnak az egyéneket megillető
alapjogok megsértésének súlyosságával. Néhány vállalat
már túlságosan régóta vette következetesen semmibe az
1995 óta hatályos uniós adatvédelmi normákat. Ebben az új
jogi keretben hatékonyabb eszközök állnak az adatvédelmi
hatóságok rendelkezésére ahhoz, hogy fellépjenek a
„potyázókkal” szemben.
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Milyen jogok illetnek meg?

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
Amikor valamely vállalkozás, kormányzati szerv vagy
egyéb szervezet Önnel kapcsolatos adatokat gyűjt
és használ fel (tehát adatkezelő), akkor Ön jogosult
tájékoztatást kapni az alábbiakról:
• az adatait felhasználó adatkezelő neve,
• az ennél az adatkezelőnél a személyes adatok védelméért felelős
személy vagy szervezeti egység elérhetőségei,
• az adatainak az adatkezelő általi felhasználásának oka,
• az adatkezelő birtokában lévő, Önnel kapcsolatos személyes
adatok jellege,
• az adatai megőrzésének időtartama,
• az, hogy adatait megosztják-e harmadik felekkel, és ha igen,
kikkel,
• az, hogy az adatait felhasználják-e algoritmusokkal végzett
automatizált döntéshozatalhoz,

Mindezt a tájékoztatást
tömör, átlátható és
érthető módon, világosan
és közérthetően
megfogalmazva kell
megkapnia. Ebből
következik, hogy a
jogalanyoknak könnyen
érthető szolgáltatási
feltételekkel és adatvédelmi
szabályzattal kell
rendelkezniük, eddig viszont
nem ez volt a jellemző.

A GDPR vonatkozó
rendelkezései: 12., 13. és
14. cikk

• az, hogy adatai az Európai Unión kívülre kerülnek-e,
• az Ön egyéb alapvető adatvédelmi jogai,
• panasz benyújtásához való joga, valamint
• a személyes adatai gyűjtését és felhasználását lehetővé tévő
jogalap. A GDPR értelmében hat jogalap teszi lehetővé a
személyes adatok felhasználását, ilyen például az Ön előzetes
tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása vagy szerződés
teljesítése.
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Milyen jogok illetnek meg?

A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
Függetlenül attól, hogy a vállalkozások, kormányzati
szervek vagy egyéb szervezetek hogyan jutnak
hozzá az adataihoz, Önnek minden esetben joga
van tájékoztatást kérni és kapni arról, hogy van-e a
birtokukban bármilyen személyes adat Önről.
Ha valamely adatkezelő rendelkezik Önnel kapcsolatos
adatokkal, akkor Ön jogosult díjmentesen másolatot
kapni az adatairól, valamint ezzel összefüggésben
bővebb tájékoztatáshoz jutni többek között az
adatai gyűjtésének és felhasználásának okáról,
megőrzésének időtartamáról és arról, hogy adatait
közölték-e harmadik féllel. Eltérő kérés hiányában
adatai másolatát elektronikus úton (például e-mailben
vagy más online formában) kapja meg.

Ezt a jogát észszerű
időközönként többször is
gyakorolhatja, de ismétlődő
jellegű kérelmek esetén
a jogalany a második
kérelemtől díjat számíthat
fel. Tartsa szem előtt, hogy
ez a jog nem abszolút
jellegű. Ha kérelme
befolyásolja mások jogait
és szabadságát, akkor
előfordulhat, hogy az
adatokról csak részben
vagy egyáltalán nem kap
másolatot. Az adatkezelőnek
azonban magyarázatot
kell adnia arra, miért nem
lehetséges átadni Önnek az
adatok másolatát.

A GDPR vonatkozó
rendelkezése: 15. cikk
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Milyen jogok illetnek meg?

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult az Önnel kapcsolatosan vállalkozások,
kormányzati szervek vagy egyéb szervezetek
birtokában lévő adatok módosítására vagy
kiegészítésére, amennyiben ezek az adatok
tévesek, hiányosak vagy pontatlanok (például
abban az esetben, ha elérhetőségei vagy lakóhelye
megváltozott).

Az erre vonatkozó értesítést
követően az adatkezelő
köteles egy hónapon belül
módosítani az Ön adatait.
Ez idő alatt az adatkezelő
megtagadhatja az adatok
módosítását, de ez esetben
köteles értesíteni Önt, és
magyarázatot adni.

A GDPR vonatkozó
rendelkezése: 16. cikk
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Milyen jogok illetnek meg?

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Önnek bizonyos körülmények között jogában áll
az Önnel kapcsolatos adatok felhasználásának
beszüntetését vagy korlátozását kérni az adott
vállalkozástól, kormányzati szervtől vagy egyéb
szervezettől annak érdekében, hogy Ön ellenőrizhesse,
hogyan használja fel az adatkezelő ezeket az adatokat.

Ezenkívül amennyiben
hozzájárult személyes adatai
felhasználásához, jogosult
arra, hogy hozzájárulását
az adatkezelő értesítésével
bármikor visszavonja.

Ezt a jogot például az alábbi esetekben gyakorolhatja:

A GDPR vonatkozó
rendelkezése: 18. cikk

• nem egyértelmű, hogy az Önnel kapcsolatos

személyes adatokat törlik-e, és ha igen, mikor;

• az adatok pontossága vitatható;
• az adatokra már nincs szükség azon cél

megvalósulásához, amelyhez azokat eredetileg
gyűjtötték, de jogi kötelezettségek miatt nem
törölhetők;

• Ön gyakorolta az adatai bármilyen felhasználása

elleni tiltakozáshoz való jogát, de még nem született
döntés ezzel kapcsolatosan.
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Milyen jogok illetnek meg?

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az alábbi esetekben jogosult a személyes
adatainak törlését kérni:
• valamely vállalkozás, kormányzati szerv

vagy egyéb szervezet birtokában olyan
adatok vannak Önről, amelyekre már nincs
szükség (például abban az esetben, ha már
nem vesz igénybe valamilyen szolgáltatást
vagy online felületet), vagy

• adatait jogellenesen használták fel.

Emellett a 16. életévének betöltése előtt
megadott személyes adatai kérésére bármikor
törölhetők. Előfordulhat, hogy egyes uniós
tagállamokban eltérő előírás vonatkozik az
életkorra, amely 13 és 16 év között változhat.

Ne feledje, hogy amennyiben adatai
törlését kéri, a vállalkozások nem
törlik automatikusan azokat az
információkat, amelyeket az Ön
adatai alapján hoztak létre. Az ilyen
jellegű információk gyűjtése és
hasznosítása olyan cégekre, online
szolgáltatásokra jellemző, mint a
Facebook vagy Amazon. Ezek a
vállalkozások arra épülnek, hogy
az Ön személyes adatai gyűjtése,
összekapcsolása és azokból
levont következtetések révén egy
hirdetési profilt alakítson ki Önről
például annak alapján, hogy Ön
mit kedvel (lájkol), illetve milyen
oldalakat szokott böngészni. Arra
biztatjuk, hogy valamely online
felület elhagyásakor kifejezetten
kérje ezeknek az információknak a
törlését, ennek elmulasztása esetén
pedig tegyen panaszt.

A GDPR vonatkozó rendelkezése:
17. cikk
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Milyen jogok illetnek meg?

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Önnek az alábbi esetekben joga van tiltakozni
az ellen, hogy vállalkozások, kormányzati
szervek vagy egyéb szervezetek az Ön
személyes adatait gyűjtsék, felhasználják és
tárolják:
• adatait közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára
használják. Az adott adatkezelő az Ön kérésére köteles
beszüntetni a személyes adatai felhasználását, és e
kérésnek díjmentesen eleget kell tennie;
• adatait automatizált döntéshozatalra, többek között
profilalkotásra használják emberi beavatkozás vagy
felülvizsgálat nélkül;
• adatait tudományos vagy történelmi kutatáshoz és
statisztika készítéséhez használják fel; és
• adatait valamely adatkezelő „jogos érdekében” vagy
közérdekű feladat ellátására használják fel.

Az utolsó két estben a tiltakozáshoz való joga
korlátozott lehet, ha az adatkezelő bizonyítani
tudja, hogy az Ön személyes adatainak
felhasználása szükséges, és az adatok
felhasználásának oka elsőbbséget élvez az Ön
érdekeivel és jogaival szemben.
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A kizárólag automatizált folyamatokon
alapuló döntéshozatal elleni
tiltakozáshoz való jog talán az
egyik legfontosabb garancia a nagy
adathalmazok (big data) korában.
Adatait különféle technikákkal,
köztük profilalkotással gyűjtik,
hogy aztán értékeljék, elemezzék,
majd az Ön viselkedésének
előrejelzésére és Önnel kapcsolatos
feltevések, következtetések
kialakítására használják fel. Ez a
gyakorlat alapvetően ellentétes
az Ön magánélet tiszteletben
tartásához való jogával, és súlyos
diszkriminációhoz vezethet.
Arra biztatjuk, hogy éljen a
tiltakozáshoz való jogával, és
szükség esetén tegyen panaszt, még
akkor is, ha a tagállami jogszabályok
korlátozzák ezt a jogot.

A GDPR vonatkozó rendelkezése: 21.
cikk
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Milyen jogok illetnek meg?

A MAGYARÁZATHOZ VALÓ JOG
Amikor adatait arra használják fel, hogy automatizált
folyamat útján, például algoritmusok használatával
hozzanak Önt érintő döntést, akkor jogosult
magyarázatot kapni e folyamatról. A GDPR ugyan
nem határozza meg részletekbe menően, hogy
Önnek milyen tájékoztatást kell kapnia, mindazonáltal
azt javasoljuk, hogy legalább az alábbiakról kérjen
felvilágosítást:
• az automatizált rendszerbe betáplált információk;
• az automatizált rendszer használatának oka, például hitelkamatláb
vagy biztosítási díj kiszámítása vagy munkaerő-felvételi döntések
meghozatala;
• az automatizált rendszer használatának célja, például a folyamatok
felgyorsítása vagy matematikai hibák kiküszöbölése;
• az, hogy történik-e emberi beavatkozás és felülvizsgálat (ha
nem, akkor Önnek joga van tiltakozni az ilyen jellegű automatizált
rendszer használata ellen); és

A digitális korban az
algoritmusok és a
mesterséges intelligencia
elterjedése miatt ez a jog
elengedhetetlen ahhoz,
hogy megőrizze az Ön
személyét érintő döntések
feletti befolyást, és
megértse az automatizált
rendszerek problémáit és
hatásait.

A GDPR vonatkozó
rendelkezései: (71)
preambulumbekezdés,
13–15. cikk

• az Ön lehetősége arra, hogy az automatizált rendszer
használatával hozott döntést megtámadja és felülvizsgálatot
kérjen.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓS ADATVÉDELEMRŐL
GDPR User Guide.indd 13

13
8/28/18 8:41 PM

Milyen jogok illetnek meg?

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult az adatait egyik szolgáltatásból a másikba
átvinni, és ebből a célból az adatait széles körben
használt, számítógéppel olvasható formátumban
tartalmazó fájlt megkapni. Következésképpen, ha
például másik közösségimédia-felületre kíván váltani,
ezt gyorsan és könnyen megteheti azzal, hogy
átviszi az adatait a régi felületről az újra. Amennyiben
műszakilag kivitelezhető, akkor közvetlenül kérheti,
hogy személyes adatait továbbítsák annak a másik
platformnak, online felületnek, amelynek szolgáltatásait
igénybe kívánja venni. Ez a jog kizárólag azokra
az információkra vonatkozik, amelyeket az adott
vállalkozással közölt. A vállalkozások által az Ön adatai
alapján gyűjtött vagy létrehozott információk nem
feltétlenül közölhetők hordozható fájlban.

Ez a jog újdonságnak számít
az adatvédelemben, és
élénkítheti az innovációt és
a versenyt a digitális korban,
mivel megkönnyíti az egyes
online felületek között váltást
a felhasználók számára.
Azonban ahhoz, hogy
valóra váltsa a hozzá fűződő
elvárásokat, a felhasználók
és az új technológiát
kitalálók pedig ténylegesen
élvezhessék az előnyeit,
a szolgáltatások közötti
átjárhatóságra vonatkozó
előírásokat kell kidolgozni és
bevezetni. Ennek érdekében
a felületeknek hasonló
formátumot kell használniuk
az adatbevitelhez.

A GDPR vonatkozó
rendelkezése: 20. cikk
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HOGYAN GYAKOROLHATOM A JOGAIMAT?
A fent említett összes jogát úgy gyakorolhatja, hogy e-mailben megkeresi azt a vállalkozást, kormányzati szervet vagy egyéb szervezetet, amelynek Önre vonatkozó
adatok vannak a birtokában.

A legtöbb adatkezelő e jogok
biztosítására külön e-mail címmel
rendelkezik, amely az interneten
keresztül kötelezően elérhetővé
tett szolgáltatási feltételekben
vagy adatvédelmi szabályzatban
található meg. Tisztában vagyunk
azzal, hogy ezek a szabályzatok
rendszerint terjedelmesek (noha
a GDPR-nak köszönhetően e
téren is javulás várható). Ennek
ellenére arra biztatjuk Önt, hogy
tekintse meg a szabályzatokat,
és keresse meg bennük a kapcsolattartási címet. Ha nem találja az elérhetőségeket, az sérti
a tájékoztatáshoz való jogát, és
adatvédelmi hatósághoz fordulhat ez ügyben (lásd a következő
pontot).

Az e-mail ilyen egyszerűen megfogalmazható:

Tisztelt XY,
Az uniós általános adatvédelmi rendelet értelmében gyakorolni kívánom
az adataim kezeléséhez való hozzájárulásom visszavonásához való
jogomat / hozzáférési jogomat /
törléshez való jogomat / az adataim
kezelése elleni tiltakozáshoz való
jogomat / helyesbítéshez való jogomat
/ az adatkezelés korlátozásához való
jogomat / magyarázathoz való jogomat
/ adathordozhatósághoz való jogomat a
nevemmel, illetve az e-mail címemmel
összefüggésben.

Az alábbiakban
néhány példa
olvasható vállalkozások által
megadott e-mail
elérhetőségekre,
amelyeken keresztül gyakorolhatja a
jogait. A példákat
különböző ágazatokból, tehát nem
kizárólag a technológiai iparágból
vettük, mivel a
GDPR minden
olyan adatkezelőre
vonatkozik, amely adatokat gyűjt
Önről.

Válaszukat előre is köszönöm,
Tisztelettel: XY
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HOGYAN GYAKOROLHATOM A JOGAIMAT?
A MÁV-csoport vállalati adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe:
eszrevetel@mav-start.hu
A Magyar Telekom számára a következő címre küldhet levelet:
Magyar Telekom Nyrt.
Levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Puskás Attila
Tel.: +36-1-458-0561
E-mail: dpo@telekom.hu
A Google az adatvédelmi irányelvei útján teszi lehetővé, hogy Ön a jogai egy
részét gyakorolja: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=be#infochoices
és e-mailt is küldhet a Google adatvédelmi irodájának ezen az űrlapon keresztül: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Emellett javasoljuk, hogy szánjon néhány percet arra, hogy áttekinti és módosítja a beállításokat arra vonatkozóan, hogyan és mikor használhatja fel a Google
az Ön adatait. Ezt érdemes megtennie a fiókja esetében:
https://myaccount.google.com/privacycheckup és különösen a hirdetések megjelenítését illetően: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
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MIT TEHETEK, HA MEGSÉRTETTÉK A JOGAIMAT
ÉS VISSZAÉLTEK AZ ADATAIMMAL?
A fent említett összes jogát bármikor gyakorolhatja. Ha úgy véli, hogy adatvédelmi
jogai vagy más kapcsolódó, a magánélet tiszteletben tartásához való joga sérült, jogi
lépéseket tehet, amit immár a GDPR is megkönnyít:

Panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál abban az uniós tagállamban,
ahol tartózkodik. Az adatvédelmi hatóságok független közhatalmi szervek, feladatuk

a GDPR alkalmazásának ellenőrzése, felügyelete és érvényesítése. Ezek a hatóságok
Önért vannak. Kötelesek a benyújtástól számított három hónapon belül tájékoztatni Önt
a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről. Amennyiben bármikor előfordulna,
hogy nem elégedett azzal, ahogy az adatvédelmi hatóság a panaszát kezeli, bíróság
elé idézheti a hatóságot. Az alábbi táblázatban találja a magyar r adatvédelmi hatóság
elérhetőségeit.
Magyarország

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1125 Budapest

!
%
>
>

Tel. +36 1 3911 400
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/
Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az Európai Unió bármely más hatósága elérhetőségéhez kérjük, olvassa el az angol
nyelvű útmutatót: https://www.accessnow.org/GDPR-user-guide-digital (oldalszám: 17-20)
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MIT TEHETEK, HA MEGSÉRTETTÉK A JOGAIMAT
ÉS VISSZAÉLTEK AZ ADATAIMMAL?

Bíróság előtt keresetet indíthat vállalkozással, kormányzati szervvel vagy

egyéb szervezettel szemben. Erre az adatvédelmi hatóságnak való panasztétel helyett
vagy mellett van lehetősége.

Jogosult arra, hogy az Ön nevében nem kormányzati szervezet (civil
szervezet vagy NGO) nyújtson be panaszt, amennyiben az adott NGO jogszerűen

letelepedett, tevékenységei az egyének vagy a közérdek védelmére irányulnak, és szakértelemmel rendelkezik az adatvédelem terén. Ez a megoldás azért fontos, mert igénybevételével akkor
is élhet a jogaival, ha panasza vagy ügye bonyolult és elhúzódik. A civil szervezet általi képviselet
lehetősége további jogorvoslati módozatokat kínál, ezzel növelve annak az esélyét, hogy az Ön
jogainak megsértése nem marad büntetlenül.
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ÖSSZEGZÉS
A digitális korban elengedhetetlen a személyes adatok védelmének biztosítása. Az
adatokkal való visszaélés egyebek mellett diszkriminatív döntésekhez, a magánélet
tiszteletben tartásához való jog megsértéséhez, személyazonosság-lopáshoz és
csaláshoz vezethet. Ezért kell Önnek is ellenőrzést gyakorolnia az adatai felett.
A jelen útmutatóban ismertetett, GDPR alapján garantált adatvédelmi jogok
gyakorlásával visszaszerezheti az adatai feletti rendelkezést.
Az adatvédelmi jogszabályokat túlságosan régóta hagyták figyelmen kívül a gyenge
jogérvényesítési mechanizmusok miatt. Most, hogy megváltozott a jogi szabályozás
az Európai Unióban, feladatunknak tekintjük, hogy előmozdítsuk az adatvédelem
tényleges érvényesülését és az adatainkat gyűjtő, felhasználó és tároló adatkezelők
felelősségre vonását jogaink megsértése esetén. Kérjük, hogy ezt az útmutató
használva Ön is kezdje el gyakorolni az itt leírt jogait.
További anyagok
Többet szeretne megtudni az adatvédelemről és a GDPR-ról? Az alábbiakban néhány hasznos anyagot talál:

•

Uniós tájékoztató kampány: a GDPR-ról közérthetően (angol):
https://gdprexplained.eu/

•

Az Access Now blogbejegyzése az adatvédelem fontosságának okairól (angol):
https://www.accessnow.org/data-protection-matters-protect/

•

Az Európai Bizottság tájékoztató anyaga a GDPR-ről – útmutató a polgároknak:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_hu
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Bővebb felvilágosításért keresse fel honlapunkat: https://www.accessnow.org
Kapcsolat: Estelle Masse | vezető közpolitikai elemző | estelle@accessnow.org
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Az Access Now küldetése, hogy világszerte
biztosítsa és kiterjessze a veszélyeztetett
felhasználók digitális jogait. A közvetlen
technológia támogatást, az átfogó szakpolitikai
szerepvállalást, a globális érdekképviseletet,
az alulról szerveződő támogatásnyújtást és a
találkozók (például a RightsCon) szervezését
ötvözve küzdünk az emberi jogokért a digitális
korban.
https://www.accessnow.org
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