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GDPR - General Data Protection Regulation 
(https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation)  

Adatcsoport: Adatok, (azaz tények, koncepciók vagy utasítások formalizált 
megjelenítése, rögzí- tett jelsorozat, beszéd vagy technikai eszközökkel történő 
közlés, értelmezés és feldolgozás számára. Jelen Szabályzatban írásban vagy 
elektronikus úton készített – bármilyen adathordozón tárolt – szöveg, 
számadatsor, tény, információ, vázlat, grafikon, kép és ábra) és adatkörök 
összefoglaló elnevezése, általában nyilvántartási funkció alapján.  

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen 
minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit 
az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez. 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel 
kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok 
tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti 
egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő 
kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt 
személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az 
Információ Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a 
személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt 
adatgazda egyetértésével hozza meg döntését. 

Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az 
iratokat is. 

Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, 
helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a 
Szervezethez.  

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 



továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében 
adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések 
meghozatala, utasítások kiadása.  

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

Adatkör: Az adatfajták nevesített felsorolása. A felhasználás szempontjából 
funkcionálisan összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai 
szinten egységesen kezelhető, illetve kezelendő és a halmaz elemeinek védelmi 
igénye közel egy szinten van.  

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése.  

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele.  

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 
helyreállításuk többé nem lehetséges.  

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.  

Anonimizálás: Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat 
közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.  

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.  

Felügyeleti Hatóság: Adatvédelmi jogszerűséget ellenőrző szervezet. 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.  

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem (Európai Gazdasági 
Térség) EGT-állam.  

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes 



műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. A hozzájárulás – a különleges adatok 
kezelésére adott hozzájárulást kivéve – nincs alakszerűséghez kötve, történhet 
kifejezett nyilatkozattal és ráutaló magatartással is, azonban a hozzájárulásnak 
minden esetben bizonyíthatónak kell lennie.  

Irat: Valamely szerv működésével, illetve személy tevékenységével 
kapcsolatban írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, 
vázlat, grafikon és ábra.  

Kapcsolat-felvételi lista: Kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő 
küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az 
ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, 
lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, 
nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó 
információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.  

Közvélemény-kutató, piackutató és közvetlen üzletszerző szerv: A 
Szervezet, illetve a feladatkörrel rendelkező minden olyan szervezeti egysége, 
amely a közvélemény-kutatást, a piackutatást és a direkt marketing 
tevékenységet jogosult végezni.  

Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Így különösen a 
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a 
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat.  

Különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat, 
b) az egészségi állapotra, a kórós szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat.  

Nyilvános adat: Minden olyan tény, adat, információ, amelyek bárki számára 
hozzáférhetők. Személyes adat nyilvánosságáról kizárólag törvény rendelkezhet.  

Segédlet: Minden olyan kezelési vagy kitöltési útmutató, kódjegyzék, számítási 
módszer, amely a Szervezet által kezelt (feldolgozott) személyes adatok 
kezeléséhez, feldolgozásához szükséges.  



Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

Személyes adatok köre:  

 Név  
 Cím  
 E-mail cím  
 Fotó  
 IP cím  
 Helyadatok  
 Online viselkedés (cookie-k)  
 Profil és analitikai adatok  

A személyes adatok különleges kategóriái:  

 Vallás  
 Politikai vélemények  
 Szakszervezeti tagság  
 Szexuális orientáció  
 Egészségügyi információ  
 Biometrikus adatok  
 Genetikai adatok  

 

Természetes személyazonosító adatok: Az érintett családi- és utóneve, 
születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.  

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését 
kéri.  

Tilalmi lista: Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik 
megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes 
megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat 
kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy 
megtiltották azok e célból történő további kezelését.  

URL cím: Uniform Resource Locator/egységes erőforrás-azonosító az 
interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) 
szabványosított címe. Egységes forrásazonosító, az interneten használt címzési 
szabványrendszer, megadja az információ elérésének módját, és az információ 
pontos helyét a távoli számítógépen.  



Üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és 
kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési 
helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint 
családi állapotát tartalmazó lista.  

Üzleti titok: A Szervezet gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem 
közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára 
nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból 
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szervezet 
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, 
feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a Szervezetet felróhatóság nem 
terheli.  

 


