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GDPR általában – és a WordPressben
Hogyan teljesíti a WordPress motor a GDPR előírásait? Mit kell még tennie egy kisvállalkozásnak,
hogy megfeleljen az előírásoknak?
A GDPR (General Data Protection Regulation, azaz az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete) egy
olyan szabályozás, amely az összes online szolgáltatásra hatással lesz Európában. Alkalmazása 2018. május
25-étől kötelező az Unió országaiban.
Utánajártam annak, hogy melyek azok az előírások, amelyek azokra is vonatkoznak, akiknek nincs nagy
cége, nincsenek alkalmazottai, és nem gyűjt nagy mennyiségű adatot (mert azért a legtöbb rendelkezés
inkább őrájuk vonatkozik). Erről itt olvashatsz:
https://www.wp-suli.hu/kezdoknek/altalanos/gdpr-wordpress/
Ezenkívül részt vettem egy 2011 óta adatvédelmi tanácsadással foglalkozó szakértő előadásán, aki elmondta,
hogy a jelen pillanatban hatályban lévő Infotörvényhez képest milyen új előírásokat tartalmaz a GDPR,
és ezeket hogyan kell alkalmazni.
Ennek az előadásnak a jegyzetét és az én magyarázatomat találod meg ebben az oktatóanyagban:
- egy mp3 hangfájl,
- és egy pdf jegyzet formájában.
FIGYELEM! Amit itt olvasol és hallasz, az én tudomásom szerint megfelel a valóságnak és a
jogszabályoknak. De én nem vagyok szakértő, és nem vállalhatok felelősséget azért, hogy mindent jól
értettem és jól adtam át. Mindenképpen javaslom, hogy konzultálj adatvédelmi szakértővel, hogy
elkerüld a problémákat!
Az előadás jegyzete
Két alapfogalom:
Adatkezelő = megmondja, hogy milyen adatot kezelünk és milyen céllal.
Adatfeldolgozó = megcsinálja technikailag azt, amit az adatkezelő mond neki.
Engedélyt kell kérni minden adatkezelési tevékenységre, például:
•

ajánlatkérés weboldalon (NEM egy egyénileg elküldött e-mailben, hanem ha űrlapon történik),

•

időpontfoglalás, szobafoglalás, szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatkezelés,

•

hírlevélküldés,

•

közösségi oldalakon történő kommunikáció,

•

munkavállalók és állásra pályázók adatai, önéletrajza,
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•

regisztráció, bejelentkezés egy weboldalra,

•

webáruházaknál: fizetés, szállítás esetén az adatok továbbítása a másik szolgáltató felé.

Az Info trv.-nek való megfelelés már kb 80 %-ban GDPR-megfelelést is jelent.
(A probléma ott van, hogy már ezt sem tartotta be a cégek nagy része, és a NAIH egyelőre csak ezt vizsgálja.)
Az Info trv. szerint nem, de a GDPR szerint már személyes adatnak minősül pl az IP-cím is (amikor még ki
sem töltötte az űrlapot), vagy a mobiltelefon GPS-koordinátája.
Az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban fontos, hogy kockázatelemzéssel kell kezdeni, és ha incidens
történik, akkor ezt kell bizonyítanod, hogy ez megvolt, felmérted, tesztelted, intézkedtél. EZÉRT nem jó, ha
letöltesz és átírsz a saját cégnevedre egy adatvédelmi tájékoztatót, mert abban nem lesznek benne, hogy a te
céged hogyan kezel adatokat.
Ha “kézzel”, emberi munkával válogatok le embereket, az nem számít profilozásnak. (De attól még
tájékoztatnom kell őket, hogy hozzájutottam az adataikhoz, és hogy mire fogom ezeket használni.)
Álnevesítés: pl a bérszámfejtő cégnek elég a bérrel kapcsolatos adatokat elküldeni, a név és a lakcím nekik
nem kell.
A törlést is naplózni kellene… (az ilyenek miatt élhetetlen a GDPR…)
A GDPR előírja, hogy törvényben kell kijelölni az illetékes hatóságot (ez meg is fog történni időben, ettől nem
kell félni). De a jogharmonizáció nem hogy május 25-ig, de még jó darabig nem fog megtörténni, így aztán
nem lesz Armageddon, nem jön a NAIH, hogy ellenőrizzen (ahogy a NAV-nak, nekik sincs erre kapacitásuk),
de ha 1) valaki feljelent, vagy 2) ha adatvédelmi incidens történik nálad (főleg, ha nem te jelented be, hanem
valaki más), akkor ellenőrizni fognak. (Igaz, egyelőre csak az Info trv. szerint, nem pedig a GDPR szerint erre ugyanis egyelőre még nincs felhatalmazásuk.)
A GDPR jelenleg kb teljesen szemben áll egy halom másik törvénnyel, és ez egy jó ideig nem is fog
megváltozni… Például a videofelvételeket a GDPR szerint 3 napig, a magánnyomozásról szóló törvény szerint
60 napig tárolhatod.
Az EU négy éve szólt, hogy kezdik, kellett küldeni a bizottságokba képviselőt, és két éve kész van a rendelet,
minden tagállamnak volt rá két éve, hogy felkészüljön. Persze nem hungarikum, hogy az utolsó pillanatban
kezdtek el kapkodni.
Az elv az, hogy a hatóság először felhívja a figyelmet a jogkövetésre, eltilt a jogellenes tevékenységtől, felhív
arra, hogy tegyél intézkedéseket, aztán majd később visszajön és ellenőrzi, hogy megcsináltad-e, amit
mondtak. Bírságolni csak utána fognak!
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