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 rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
(EGT-vonatkozású szöveg)

6. cikk
Az adatkezelés jogszerűsége (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban
jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a) az érintett hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c) az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d) az
adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges; e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; f) az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek. Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi
szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre. (2) Az e rendeletben foglalt,
adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazásának kiigazítása érdekében, a tagállamok az (1)
bekezdés c) és e) pontjának való megfelelés céljából fenntarthatnak vagy bevezethetnek
konkrétabb rendelkezéseket, amelyekben pontosabban meghatározzák az adatkezelésre
vonatkozó konkrét követelményeket, és amelyekben további intézkedéseket tesznek az
adatkezelés jogszerűségének és tisztességességének biztosítására, ideértve a IX. fejezetben
meghatározott egyéb konkrét adatkezelési helyzeteket is. (3) Az (1) bekezdés c) és e) pontja
szerinti adatkezelés jogalapját a következőknek kell megállapítania: a) az uniós jog, vagy b)
azon tagállami jog, amelynek hatálya alá az adatkezelő tartozik. Az adatkezelés célját e
jogalapra hivatkozással kell meghatározni, illetve az (1) bekezdés e) pontjában említett
adatkezelés tekintetében annak szükségesnek kell lennie valamely közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához. Ez a jogalap tartalmazhat az e rendeletben foglalt szabályok alkalmazását
kiigazító rendelkezéseket, ideértve az adatkezelő általi adatkezelés jogszerűségére irányadó
általános feltételeket, az adatkezelés tárgyát képező adatok típusát, az érintetteket, azokat a
jogalanyokat, amelyekkel a személyes adatok közölhetők, illetve az ilyen adatközlés céljait, az
adatkezelés céljára vonatkozó korlátozásokat, az adattárolás időtartamát és az adatkezelési
műveleteket, valamint egyéb adatkezelési eljárásokat, így a törvényes és tisztességes L 119/36
HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.4. adatkezelés biztosításához szükséges
intézkedéseket is, ideértve a IX. fejezetben meghatározott egyéb konkrét adatkezelési
helyzetekre vonatkozóan. Az uniós vagy tagállami jognak közérdekű célt kell szolgálnia, és
arányosnak kell lennie az elérni kívánt jogszerű céllal. (4) Ha az adatgyűjtés céljától eltérő

célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy valamely olyan uniós vagy
tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos intézkedésnek minősül egy demokratikus
társadalomban a 23. cikk (1) bekezdésében rögzített célok eléréséhez, annak megállapításához,
hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes
adatokat eredetileg gyűjtötték, az adatkezelő többek között figyelembe veszi: a) a személyes
adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti esetleges
kapcsolatokat; b) a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az
érintettek és az adatkezelő közötti kapcsolatokra; c) a személyes adatok jellegét, különösen
pedig azt, hogy a 9. cikk szerinti személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e
szó, illetve, hogy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó
adatoknak a 10. cikk szerinti kezeléséről van-e szó; d) azt, hogy az érintettekre nézve milyen
esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további kezelése; e) megfelelő garanciák
meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is. 7. cikk A hozzájárulás feltételei

