WP244, II. MELLÉKLET – Gyakran feltett kérdések
Mi a fő felügyeleti hatóság?
Az általános adatvédelmi rendeletben megfogalmazott általános szabály szerint a határokon
átnyúló vagy több uniós tagállam polgárait érintő adatkezelési tevékenységek felügyeletét
egyetlen felügyeleti hatóság, az úgynevezett fő felügyeleti hatóság irányítja. Ezt nevezzük az
egységesség elvének.
A fő felügyeleti hatóság az a szerv, amelynek elsődleges felelőssége, hogy a határokon
átnyúló adatkezelési tevékenységekkel foglalkozzon, például több tagállamban adatkezelési
tevékenységet végző vállalkozások vizsgálata esetén.
A fő felügyeleti hatóság a rendelet 60–62. cikkének megfelelően (többek között az
egységesség, a kölcsönös segítségnyújtás és a közös műveletek érdekében) összehangolja az
érintett felügyeleti hatóságok közreműködésével zajló műveleteket. Az esetleges
határozattervezeteket megküldi az adott ügyben érdekelt felügyeleti hatóságoknak.
Mi a határokon átnyúló adatkezelés?
A fő felügyeleti hatóság intézményére csak határokon átnyúló adatkezelés esetén van szükség.
Erre figyelemmel meg kell állapítani, hogy határokon átnyúló adatkezelés történik-e.
A rendelet 4. cikkének 23. pontjába foglalt fogalommeghatározás szerint a „személyes adatok
határokon átnyúló adatkezelése”:
- személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban
található tevékenységi
helyein
folytatott
tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy
-

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

Mit jelent az, hogy „jelentős mértékben érint”?
A rendelet nem határozza meg, mi értendő a „jelentős mértékben érint” alatt.
A felügyeleti hatóságok eseti alapon értelmezik a „jelentős mértékben érint” fogalmát.
Figyelembe kell venni az adatkezelés körülményeit, az adatok jellegét, az adatkezelés célját,
valamint olyan tényezőktől, mint hogy az adatkezelés:
- egyéneknek ténylegesen vagy valószínűsíthetően kárt, veszteséget vagy szenvedést
okoz-e;
- ténylegesen vagy valószínűsíthetően valós hatást gyakorol-e jogok korlátozása vagy
lehetőség elmaradása tekintetében;
- érinti vagy valószínűsíthetően érinti-e egyének egészségét, jóllétét vagy lelki
nyugalmát;
- érinti vagy valószínűsíthetően érinti-e egyének pénzügyi vagy gazdasági helyzetét
vagy körülményeit;
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-

egyéneket hátrányos megkülönböztetésnek vagy tisztességtelen bánásmódnak tehet-e
ki;
a különleges kategóriákba tartozó személyes vagy egyéb kényes természetű adatokat,
különösen gyermekek személyes adatait érinti-e;
hatására ténylegesen vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben megváltozik-e
egyének viselkedése;
valószínűtlen, előre nem látott vagy nemkívánatos következményekkel jár-e egyének
számára;
kellemetlenséget vagy más kedvezőtlen következményt, többek között a hírnév
romlását okozza-e; vagy
személyes adatok széles körére terjed-e ki.

Hogyan határozható meg a fő felügyeleti hatóság az adott adatkezelő esetében?
Miután megállapítást nyert, hogy a kérdéses adatkezelés határokon átnyúló adatkezelésnek
minősül, meg kell határozni a fő felügyeleti hatóságot.
A rendelet 56. cikke szerint az adatkezelő szervezet tevékenységi központja szerinti ország
felügyeleti hatósága lesz a fő felügyeleti hatóság.
Amennyiben a szervezet az Európai Unión belül egyetlen tevékenységi hellyel rendelkezik,
de az adatkezelés több tagállamban is jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően
jelentős mértékben érint érintetteket, akkor a fő felügyeleti hatóság az egyetlen tevékenységi
hely szerinti ország felügyeleti hatósága lesz.
Amennyiben a szervezet több tevékenységi hellyel is rendelkezik az Európai Unióban, az
alapelv szerint a tevékenységi központ a szervezet központi ügyvitelének helye. Ha azonban
az adatkezelés céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket másik tevékenységi helyen hozzák,
amely egyúttal hatáskörrel rendelkezik az említett döntések végrehajtatására, akkor ezt a
tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni. Az adatkezelők feladata
egyértelműen megjelölni, hol hozzák a személyesadat-kezelési tevékenységek céljaira és
eszközeire vonatkozó döntéseket.
Egy példával élve, ha a vállalkozás egy vagy több, határokon átnyúló adatkezelési
tevékenységet végez, és a határokon átnyúló mindennemű adatkezeléssel kapcsolatos
döntéseket az Unión belüli központi ügyvitel helyén hozzák, akkor az összes, határokon
átnyúló adatkezelési tevékenység tekintetében egyetlen fő felügyeleti hatóság jár majd el. Ez a
vállalkozás központi ügyvitelének helye szerinti ország felügyeleti hatósága lesz.
Ha azonban a vállalkozás több, határokon átnyúló adatkezelési tevékenységet folytat, és az
adatkezelés céljaira és eszközeire vonatkozó döntések különböző tevékenységi helyeken
születnek, akkor több fő felügyeleti hatóság jár majd el. Ezek az egyes, határokon átnyúló
adatkezelési tevékenységeket illetően döntéseket hozó tevékenységi helyek szerinti országok
hatóságai lesznek. A határokon átnyúló mindennemű adatkezelés tekintetében egyetlen fő
felügyeleti hatóság meghatározását lehetővé tevő egységességi mechanizmus teljes körű
kihasználása érdekében a vállalkozásoknak érdemes mérlegelniük a személyes adatok
kezelésére irányuló tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatali hatáskörök egyetlen helyen
való összpontosítását.
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Milyen szempontok alapján határozható meg a fő felügyeleti hatóság az adatkezelő
esetében?
Az alábbi tényezők figyelembevétele hasznos lehet az adatkezelő tevékenységi központjának
meghatározásához:
- Egyetlen tevékenységi hellyel rendelkezik-e az Unión belül?

-

Amennyiben igen, és az adatkezelés több tagállamban is jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket, akkor a fő felügyeleti hatóság
az egyetlen tevékenységi hely szerinti ország felügyeleti hatósága lesz.
Van-e központja az Unión belül?
o Ha igen, mi annak a szerepe, és az adatkezelés céljaira és eszközeire vonatkozó
döntések ezen a tevékenységi helyen születnek-e, és ez a tevékenységi hely
rendelkezik-e hatáskörrel az adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos
döntések végrehajtatására?
o Ha nem, vannak-e olyan egyéb tevékenységi helyek, ahol:





az adatkezelést érintő üzleti döntések születnek?
a döntések végrehajtása iránti hatáskör ténylegesen található?
a határokon átnyúló adatkezelési tevékenységek irányításáért általános
felelősséggel tartozó igazgató (vagy igazgatók) dolgoznak?
az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót társaságként bejegyezték,
amennyiben egyazon ország területen történt?

Hogyan határozható meg a fő felügyeleti hatóság az adott adatfeldolgozó esetében?
A rendelet lehetővé teszi, hogy a hatálya alá tartozó, több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatfeldolgozók is éljenek az egységességi rendszerrel.
A rendelet 4. cikke 16. pontjának b) alpontja rögzíti, hogy az adatfeldolgozó tevékenységi
központja az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az Unióban nem rendelkezik
központi ügyviteli hellyel, akkor az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol a fő adatkezelési
(adatfeldolgozási) tevékenységek zajlanak.
A rendelet (36) preambulumbekezdése szerint azonban az adatkezelő és adatfeldolgozót
egyaránt érintő esetekben az az illetékes fő felügyeleti hatóság az adatkezelőt felügyelő
hatóság lesz. Ez esetben az adatfeldolgozót felügyelő hatóság „érintett felügyeleti
hatóságnak” tekintendő, és részt kell vennie az együttműködési eljárásban.
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