GDPR (General Data Protection Regulation), az EU általános adatvédelmi rendelete, amely
személyi adatok védelmére fókuszál.
A GDPR 2016. május 24-től hatályos, az előírásoknak való megfelelésre adott két év türelmi
idő lejárta után 2018. május 25-től alkalmazni kell.
A GDPR-ban előírtaknak való nem megfelelés esetén a büntetés felső határa 20 m Euró vagy
az adatkezelő évi bruttó bevételének 4%-a.
A GDPR előírja, hogy az adatkezelő a személyes adatokat
 jogszerűen (az érintett hozzájárulásával, vagy az érintett szerződéséhez tartozóan,
vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy létfontosságú érdek
védelme miatt, vagy közérdekből, vagy jogos érdek érvényesítéséért) és
 az érintett számára átlátható módon és
 kizárólag egyértelműen meghatározott és jogszerű célból és
 adattakarékosan (azaz a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőeknek és relevánsak kell lenni, a szükséges minimumra kell
korlátozódni) és
 pontosan (azaz a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén
naprakésznek kell lenni) és
 korlátozott ideig megőrzötten (azaz személyes adatok tárolásának olyan formában
kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé) és
 az integritás és bizalmas jelleg megőrzésével (azaz a személyes adatok kezelését oly
módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve) és
 elszámoltathatóan (azaz az adatkezelő felelős az vonatkozó előírásoknak való
megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására)
köteles kezelni.
Az adatkezelő (esetünkben az igazságügyi szakértő) a GDPR-nak való megfelelés céljából
 megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása
céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-nak megfelelő,
 belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz,

 meghatározza az adatkezelés GDPR-nak megfelelő módját,
 a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet,
 feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal együttműködik,
 az adatvédelmi incidenst bejelenti a felügyeleti hatóságnak,
 tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről,
 hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a
személyes adatok védelmét hogyan érintik,
 konzultál a felügyeleti hatósággal, ha az előírt adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy
az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések
hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár,
 a felelősségvállalásával kezelt személyes adatokról nyilvántartja GDPR szerinti jellemzőket
(pl. az érintettek kategóriáját, az adatok kategóriáját, kezelésük jogalapját, a tárolás
időtartamát, a kezelésük célját, profilalkotásban való használatát, továbbításának
célállomását…),
 az érintett számára átadja az érintett adatait,
 az érintett kérésére továbbítja az érintett adatait,
 nyilvántartja a személyes adatok továbbítását,az adatvédelmi incidenseket, a
hatásvizsgálatok eredményét,
 tájékoztatja az érintettet a róla szerzett információkról, a kérelme alapján hozott
intézkedésekről, a jogairól, a hozzá is tartozó adatvédelmi incidensekről, az adatkezelés
céljának módosulásáról, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról, …
 tájékoztatja az adattovábbítások címzettjeit a küldött adatok helyesbítéséről, törléséről,
kezelésének korlátozásáról.

Tekintettel arra, hogy
 a GDPR-nak megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása,
 az előállítandó adatvédelmi szabályzat,
 az adatkezelés GDPR-nak megfelelő módja,
 adatkezelési tevékenységekről szóló nyilvántartás,
 a várható adatvédelmi incidensek,
 az elvégzendő hatásvizsgálatok,

 a kezelt személyes adatok nyilvántartandó GDPR szerinti jellemzői,
 az érintett számára történő adatátadások, adattovábbítások, tájékoztatások mikéntje
nagyrészt az uniformizáló törvényi szabályozások és a kialakult szokások miatt a szakértők legalább
80 százalékánál legalább 80 százalékban megegyezik, ezért a fent azonosított eredményeket MISZK
szinten kell elérni, a szakértők rendelkezésére bocsátani és központilag kell támogatni a szakértőket
az esetleges testreszabásokban, a felmerült kérdések megválaszolásában, a problémák
megoldásában.
A központilag biztosított GDPR- szolgáltatások sok szakértő számára történő gyors, és hibamentes
biztosítása, ugyanakkor a szakértői adatok szakértőnkénti elkülönítése , valamint a várható
módosítások gyors és biztonságos átvezetése megköveteli a szóban forgó szolgáltatások
biztosításához szükséges műveletek nagy részének informatikai támogatását, amire vannak a
gyakorlatban már bevált informatikai megoldások.
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