
ELSŐ RÉSZ - Amiről minden adatkezelőnek és adatfeldolgozónak tudnia érdemes 

1. fejezet Jogforrások 
Mi az a GDPR? 
Honnan ismerhető meg az adatvédelmi jog tartalma?  
Mi újat hozott a GDPR? 
A GDPR időbeli hatálya és alkalmazhatósága 
Mely adatkezelésekre vonatkozik a GDPR?  
Az Infotörvény szerinti adatkezelési típusokra alkalmazandó szabályok 
Kiteljesztett területi hatály 

2. fejezet Alapfogalmak és alapelvek 
A személyes adat és az érintett  
A különleges adatok 
Az adatkezelés és az adatkezelők 
Az adatfeldolgozók  
A címzettek és az adattovábbítások típusai, az Unión kívülre történő adattovábbítás 
A célhoz kötöttség, az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság 
A jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság 
A pontosság és a személyes adatok helyesbítése 
Az integritás és a bizalmas jelleg elve, az adatbiztonságot szolgáló intézkedések  
Az elszámoltathatóság elve és az adatkezeléssel kapcsolatos dokumentáció rendszere 

3. fejezet Az adatkezelés jogalapjai 
A GDPR szerinti jogalapok rendszere 
A különleges adatok kezelésére vonatkozó korlátozások 
A hozzájárulás és annak visszavonása 
A hozzájárulás különböző formái  
Az érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelés 
A kötelező adatkezelés  
Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekén alapuló adatkezelés 
A jogos érdeken alapuló adatkezelés és az azzal szembeni tiltakozás joga  

4. fejezet Az érintett jogai 
Az érintett előzetes tájékoztatása a tőle gyűjtött adatokról 
Az érintett előzetes tájékoztatása a más forrásból megszerzett adatokról 
A hozzáférés joga 
Az adathordozhatóság joga 
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog  
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
A felügyeleti hatóságnál való panasztétel és bejelentés joga 
A bírósági jogorvoslathoz való jog  
Kártérítés és sérelemdíj  

5. fejezet Az adatkezeléssel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek 
Adatvédelmi incidensek kezelése 
Az adatvédelmi tevékenységek nyilvántartása 
Az adatvédelmi tisztviselő 
Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció 
Az adatfeldolgozó kötelezettségeinek meghatározása 
Az adatvédelmi hatóság által alkalmazható intézkedések és szankciók 
 

MÁSODIK RÉSZ - Ágazati adatkezelési kérdések, amelyekkel az adatkezelők többsége találkozhat 

6. fejezet Néhány adatkezelési típus sajátosságai a GDPR alatt 
Az ügyféladatok kezelése 
A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés  
A profilalkotás és az automatizált döntéshozatal 
A foglalkoztatottak adatainak kezelése  
Munkaerő-toborzás és álláspályázatok  
A partnerszervezetek vezetői és foglalkoztatottjai adatainak kezelése 
A közfeladatot ellátó szervek adatkezelése  
A sajtó és a közéleti vita egyéb alakítóinak adatkezelése 
Civil szervezetek, egyházak, szakszervezetek, politikai pártok adatkezelése  
A magánterületi elektronikus megfigyelőrendszerek 

7. fejezet A GDPR és a törvényen alapuló titoktartási kötelezettségek együttes alkalmazása 
Ügyvédi irodák, pénzügyi intézmények, egészségügyi intézmények és más, titoktartásra kötelezett szolgáltatók adatkezelése 
A GDPR és az üzleti titkok védelme 


