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1 BEVEZETÉS

1. Az Európai Adatvédelmi Testület feladata az uniós adatvédelmi szabályok következetes
alkalmazásának biztosítása, valamint a hatékony együttműködés előmozdítása a felügyeleti hatóságok
között az Európai Gazdasági Térségben (EGT).

2. 2018. május 25-én az Európai Adatvédelmi Testület megkezdte egy új intézményi és jogi keret
érvényesítését. E keret magában foglalja mind az általános adatvédelmi rendeletet1 (GDPR), mind
pedig a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvet2 (LED). A GDPR és a LED
alapján az együttműködés immár nem opció vagy kiegészítő feladat, hanem munkánk központi és
szerves eleme. Noha sok mindent elértünk, egy sor kihívást kell kezelnünk a személyes adatok
védelmének javítása érdekében, határainkon belül és azokon túl. Az előttünk álló fő kihívások hatékony
kezelése céljából az Európai Adatvédelmi Testület úgy döntött, hogy stratégiát alakít ki a 2021-2023
közötti időszakra.

3. Továbbra is végső célunk vezérli fellépéseinket, azaz egyének védelme személyes adataik kezelése
tekintetében. A világszerte inspirációt és mintát jelentő közös adatkezelési kultúra fejlesztése áll
stratégiánk fókuszában.

4. E stratégia nem ad kimerítő áttekintést az Európai Adatvédelmi Testület munkájáról a következő
években. Ehelyett négy fő pillérként megjelöli stratégiai céljainkat, valamint egy sor kulcsfontosságú
fellépést, amelyek elősegítik e célok elérését.  Az Európai Adatvédelmi Testület e stratégiát
munkaprogramja keretében hajtja végre és éves jelentései keretében számol be az előrehaladásról az
egyes pillérek tekintetében.

2 1. PILLÉR: A HARMONIZÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A MEGFELELÉS
MEGKÖNNYÍTÉSE

5. Az Európai Adatvédelmi Testület továbbra is az adatvédelmi szabályok alkalmazásának maximális
következetességére és a tagállamok közötti eltérések korlátozására törekszik. Amellett, hogy
gyakorlatias, könnyen érthető és elérhető iránymutatást nyújt, az Európai Adatvédelmi Testület olyan
eszközöket alakít ki és terjeszt el, amelyek elősegítik az adatvédelem végrehajtását a gyakorlatban,
figyelemmel a különböző helyi érdekeltek gyakorlati tapasztalataira.

 1. kulcsfontosságú fellépés: az Európai Adatvédelmi Testület arra összpontosít, hogy további
iránymutatást szolgáltasson az uniós adatvédelmi jog azon kulcsfogalmait (pl. a jogos érdek
fogalmát, az érintett jogainak körét) illetően, amelyek alapvető fontosságúak annak lényeges

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes
hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről.
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alkalmazása szempontjából. Az érintetteket célzó rendezvények és nyilvános konzultációk
szervezése révén továbbra is a külső érintettek széles körével működünk együtt (nagyvállalatok és
kkv-k, civil szervezetek, az adatvédelmi tisztviselők hálózata és egyéb adatvédelmi szakemberek).
További erőfeszítéseket teszünk azért, hogy proaktívabban használjuk az egységességi
mechanizmust és más eszközöket, annak érdekében, hogy kezeljük a potenciális hézagokat, illetve
eltéréseket a tagállamokban követett értelmezést és gyakorlatokat illetően.

 2. kulcsfontosságú fellépés: az Európai Adatvédelmi Testület továbbra is támogatja az
adatkezelők és adatfeldolgozók megfelelőségi mechanizmusainak fejlesztését és érvényesítését:
fokozott erőfeszítéseket teszünk és erőforrásokat fektetünk be annak érdekében, hogy –
különösen célzott szakmai találkozók és személyzeti képzések révén – stimuláljuk a megfelelés
előmozdítását szolgáló eszközök, különösen a magatartási kódexek és tanúsítványok fejlesztését.

 3. kulcsfontosságú fellépés: az Európai Adatvédelmi Testület ösztönzi a széles közönséget szolgáló
közös eszközök fejlesztését, továbbá tudatosságnövelő és tájékoztató tevékenységet folytat: az
Európai Adatvédelmi Testület már jelenleg is kibocsát iránymutatásokat és véleményeket a
kiterjedt szakmai ismeretekkel rendelkező professzionális szereplők számára. A nemzeti szinten
már elérhető erőforrásokra támaszkodva a Testület a kifejezetten a nem szakértő professzionális
szereplők (így a kkv-k) és az érintettek (különösen a gyermekek) igényeire szabott eszközöket fog
kialakítani.

3 2. PILLÉR: A TÉNYLEGES VÉGREHAJTÁS ÉS A NEMZETI FELÜGYELETI
HATÓSÁGOK KÖZÖTTI HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA

6. Az Európai Adatvédelmi Testület teljes mértékben elkötelezett az európai adatvédelmi jog
érvényesítése terén együttműködést folytató valamennyi nemzeti felügyeleti hatóság közötti
kooperáció támogatása mellett. Modernizáljuk a belső folyamatokat, összekapcsoljuk az ismereteket
és előmozdítjuk a fokozott együttműködést. Nem csak az együttműködési és egységességi
mechanizmusok hatékonyabb működését kívánjuk biztosítani, hanem arra törekszünk, hogy valódi
uniós szintű végrehajtási kultúrát alakítsunk ki a felügyeleti hatóságok körében.

 1. kulcsfontosságú fellépés: a GDPR VII. fejezetében és a LED VII. fejezetében szereplő
valamennyi együttműködési eszköz használatának ösztönzése és elősegítése, a nemzeti
végrehajtási eljárások közötti hézagok vagy eltérések áthidalása, továbbá ezen eszközök
hatékonyságának és tényleges érvényesülésének folyamatos értékelése és javítása. Az
együttműködési eljárás keretében a kulcsfontosságú fogalmak közös alkalmazásának további
előmozdítása, illetve a felügyeleti hatóságok közötti kommunikáció megerősítése.

 2. kulcsfontosságú fellépés: összehangolt végrehajtási keret érvényesítése, melynek célja,
hogy rugalmas és összehangolt módon megkönnyítse a közös fellépéseket, a közös
tudatosságnöveléstől és információgyűjtéstől kezdve az online ellenőrzési akciókon át a közös
nyomozásokig. Az összehangolt végrehajtási keret megkönnyíti a közösen megjelölt
prioritásokat szolgáló végrehajtási fellépések összehangolását és a közös módszerek
használatát.

 3. kulcsfontosságú fellépés: támogató szakértői csoport létrehozása egy kísérleti projekt
alapján, annak érdekében, hogy érdemi támogatást nyújtson a jelentős közös érdeket hordozó
vizsgálatok és végrehajtási tevékenységek céljából hasznos szakértelem formájában, továbbá
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a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és szolidaritás fokozása az egyes felügyeleti
hatóságok megerősítése és erősségeik kiegészítése, illetve az operatív szükségletek kezelése
révén.

4 3. PILLÉR: AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALAPJOGI MEGKÖZELÍTÉSE

7. A személyes adatok védelme elősegíti annak biztosítását, hogy a technológia, az új üzleti modellek és
a társadalom olyan értékeinknek megfelelően fejlődjenek, mint az emberi méltóság, az autonómia és
a szabadság. Az Európai Adatvédelmi Testület folyamatosan nyomon követi az új és kialakulóban lévő
technológiákat, valamint hatásukat az alapvető jogokra és az egyének mindennapi életére. Az
adatvédelemnek mindenki vonatkozásában érvényesülnie kell, különösen az egyének jogaira és
szabadságaira nézve a legnagyobb kockázatokat hordozó adatkezelési tevékenységekkel szemben
(például a hátrányos megkülönböztetés megelőzése érdekében). Segítséget nyújtunk abban, hogy
Európa digitális jövője közös értékeinkkel és szabályainkkal összhangban formálódjon. Továbbra is
együttműködünk más szabályozókkal és szakpolitikai döntéshozókkal a szabályozási koherencia és az
egyének fokozottabb védelmének előmozdítása érdekében.

 1. kulcsfontosságú fellépés: Az új technológiák értékelése: az új technológiák alkalmazásának
proaktív nyomon követése, értékelése, azokkal kapcsolatos közös álláspontok és iránymutatás
kialakítása, olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia, a biometria, a profilalkotás, a
hirdetéstechnológia, valamint a fennálló álláspontok folyamatos értékelése olyan
alkalmazások kapcsán, mint a felhőszolgáltatások, blokkláncok stb.

 2. kulcsfontosságú fellépés: A beépített és alapértelmezett adatvédelem, valamint az
elszámoltathatóság megerősítése: egyértelmű iránymutatás nyújtása azzal kapcsolatban,
hogy miként lehet hatékonyan végrehajtani az adatvédelmi elveket, mire számíthatnak az
egyének, és milyen szervezetek léphetnek fel az egyének személyes adataik feletti ellenőrzési
képességének, illetve a kötelezettségeiknek való megfelelés bizonyításának további javítása
érdekében.

 3. kulcsfontosságú fellépés: az egyéb szabályozókkal (pl. fogyasztóvédelmi és
versenyhatóságok) és szakpolitikai döntéshozókkal folytatott partnerség és együttműködés
intenzívebbé tétele, annak biztosítása érdekében, hogy az egyének számára optimális
védelmet biztosítsanak és megelőzzék a károk bekövetkezését, szükség esetén, illetve ha
célszerű, az új tervezetekkel vagy új projektekkel kapcsolatos nyílt konzultációk kapcsán is.

5 4. PILLÉR: GLOBÁLIS DIMENZIÓ

8. Az Európai Adatvédelmi Testület elkötelezett a harmadik országokba irányuló nemzetközi
adattovábbításokra vonatkozó magas szintű uniós és globális követelmények meghatározása és
előmozdítása mellett, mind a magánszektorban, mind az állami szférában, a rendészet területét is
beleértve. Megerősítjük elkötelezettségünket a nemzetközi közösség felé az uniós adatvédelem
globális modellként történő előmozdítása, valamint a személyes adatok uniós határokon kívüli
hatékony védelmének biztosítása mellett.
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 1. kulcsfontosságú fellépés: A lényegileg azonos szintű védelmet biztosító adattovábbítási
eszközök használatának előmozdítása, valamint az azok gyakorlati használatával
kapcsolatos tudatosság fokozása: további gyakorlati iránymutatás kialakítása és nyújtása azzal
kapcsolatban, hogy ezek az adattovábbítási eszközök – különösen az újak – miként tarthatják
fenn az EGT-ből harmadik országokba továbbított személyes adatok magas szintű védelmét,
figyelemmel az állami hatóságok személyes adatokhoz való hozzáféréséhez kapcsolódó
kockázatokra, valamint arra, hogy végrehajtható jogokat, hatékony jogorvoslatot és
biztosítékokat kell nyújtani az újbóli továbbítás vonatkozásában.

 2. kulcsfontosságú fellépés: Partnerség a nemzetközi közösséggel: az Európai Adatvédelmi
Testület és tagjai arra törekednek, hogy párbeszédet folytassanak a nemzetközi szervezetekkel
és intézményi hálózatokkal, annak érdekében, hogy vezető szerepet játsszanak az
adatvédelem területén, és világszerte elősegítsék a magas szintű adatvédelmi
követelményeket.

 3. kulcsfontosságú fellépés: az Európai Adatvédelmi Testület és a harmadik országok
felügyeleti hatóságai közötti partnerség megkönnyítése, az EGT-n kívül található
adatkezelőket/adatfeldolgozókat érintő végrehajtási ügyekben történő együttműködésre
fókuszálva.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

az elnök

(Andrea Jelinek)


