TEMATIKA

1. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatvédelem - Személyiségi jogok
2. A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Péterfalvi Attila
3.

Tematika:






















Az adatvédelmi jog kialakulása és helye a jogrendszerben
A hazai adatvédelmi szabályozás általános bemutatása, különös tekintettel az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre [a továbbiakban:
Infotv.]
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [a továbbiakban:
GDPR] általános bemutatása
A GDPR és az Infotv. személyi, tárgyi és területi hatálya
Alapfogalmak, alapelvek
Az adatkezelési jogalapok rendszerének bemutatása
Az érintetti jogok általános bemutatása
Az elszámoltathatóság alapelvének részletes bemutatása
Az elszámoltathatóság alapelvének való megfelelést segítő, GDPR-ban nevesített és GDPR-on kívüli
eszközei
Az adatkezelő feladatai
A beépített és alapértelmezett adatvédelem
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Az adatvédelmi tisztviselő
Az adatbiztonság
Egyéb adatkezelői kötelezettségek általános ismertetése (adatvédelmi incidens bejelentése,
adatvédelmi hatásvizsgálat)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai
Akkreditáció és tanúsítás, magatartási kódexek, harmadik országba történő adattovábbítás
Információszabadság a közszférában, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismerhetősége
Az információszabadság korlátai, jogorvoslatok

4. Irodalomjegyzék:
4.1.

Kötelező irodalom:

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) hatályos szövege
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
3. Magyarázat a GDPR-ról, Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2018. ISBN 978 963 295 761 6
4. NKE
jegyzet:
Jogalapok,
reszletek?id=123456789/12417

érintetti

jogok:

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-
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5. NKE jegyzet: Az elszámoltathatóság alapelve és az adatkezelői kötelezettségek:
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12414
6. NKE jegyzet: Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei:
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/11927
7. NKE jegyzet: Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a személyes adatok
különleges kategóriái, bűnügyi személyes adatok:
8. https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12415
4.2.

Ajánlott irodalom:

1. A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport véleményei és iránymutatásai
2. Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) véleményei, iránymutatásai
3. a korábbi adatvédelmi biztos beszámolói; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
beszámolói; kapcsolódó bírósági határozatok
Budapest, 2020. márc.13.

Dr. Péterfalvi Attila András PhD
c. egyetemi tanár
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