
2018. május 25-től hatályba lép az adatvédelmi rendelet (GDPR), mely minden 

vállalkozóra vonatkozik. (2016/679.EP-Tanács r.) 

 
A rendelet a természetes személyek személyes adatainak kezelésével és védelmével 

foglalkozik. Az adatkezelés magában foglal szinte minden ilyen adaton végzett 

cselekményt, így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő 

felhasználását, továbbítását és módosítását. 

 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez csak a személyes adatokra vonatkozik, nem üzleti 

adatokra. A GDPR értelmében személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami 

egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. 

 

Egyelőre még nem tisztázott, hogy a rendelet milyen mértékig vonatkozik az önfoglalkoztató 

mikro- és kisvállalkozásokra. Annyi biztos, hogy a rendelet fő érintettjei, akik alkalmazottat, 

tanulót foglalkoztatnak, web áruházakat működtetnek, internetes szolgáltatók, kereskedelmi 

vállalkozások és egyéb vállalkozások, amelyek jelentős személyes adatokat tárolnak. 

 

Alap dolgokat a legkisebb mikro- és kisvállalkozásoknak is meg kell tenniük. Az egyik ilyen 

tevékenység az adatkezelési áttekintés. A vállalkozásoknak egy áttekintési jegyzőkönyvet 

kell írniuk, hogy milyen védelmi rendszerrel vannak ellátva az adatok tárolásához. 

 

A jegyzőkönyv mellett minden vállalkozásnak készítenie kell egy adatkezelési szabályzatot, 

amelyben egyszerűen le van írva, hogy hol, hogyan tárolják és kik férhetnek hozzá a személyes 

adatokhoz. 

 

Az Győri Ipartestület a GDPR bevezetésével kapcsolatos információkat továbbítja tagjainknak, 

igény esetén egyszeri szervezeti támogatásként elkészíti az adatkezelési szabályzatot.  

GDPR alapfogalmak: Személyes adatvédelem, Szabályozás és értesítések, Átláthatóság, IT és 
képzés 

A konkrét megteendő lépések az adatvédelmi rendelet szerint 

Felmérés – Azonosítsa, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezik, és azok hol találhatóak! 

Világítsa át adatait és folyamatait, hogy felmérje, milyen mértékben lesz érvényes a GDPR 

rendelet az Ön vállalkozására. 

Kezelés – Szabályozza a személyes adatok használatát! Hozzon létre olyan átlátható 

szabályzatokat, amelyek egyértelműen leírják, hogy a vállalkozás hogyan, mikor és miért gyűjt, 

kezeli és dolgoz fel személyes adatokat. 

Védelem – Dolgozzon ki biztonsági szabályozást az adatok védelme érdekében! Az Ön 

felelőssége, hogy védelmet biztosítson a személyes adatoknak. 

Tájékoztatás – Teljesítse az adatvédelmi kéréseket és biztosítsa a szükséges dokumentumokat! 

A GDPR minden korábbinál szigorúbb követelményeket szab az átláthatóság, az 

elszámoltathatóság és a nyilvántartások terén. 


