MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATBIRTOKOSOKNAK?
A GDPR szerint az adatkezeléssel érintett személyeknek az alábbi jogaik vannak:
•

•
•
•

•

•

•

Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen
fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges
szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől-meddig használ, stb.) – a GDPR pontosan
meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a
személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az
adatokat harmadik személytől szerzik be, mondjuk, valaki elküldi egy barátja
önéletrajzát a HR-osztálynak – úgy az első lehetséges időpontban.
Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik -e rá
vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok,
és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön.
Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az
adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz,
akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett
adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat
„tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok
kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását –
például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem
szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf
stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Az az
megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik
adatkezelőtől a másikhoz vigye át.
Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból
történő kezelése ellen.
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