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a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terénx)
Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt.

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
Cél

1. szakasz. – (1 $MHOHQW|UYpQ\FpOMDDWHUPpV]HWHVV]HPpO\HNDODSYHW MRJDLQDNpV
szabadságainak, különösképpen az intim, a családi és a magánélethez való jogának
garantálása és oltalmazása a személyes adatok feldolgozása terén.
(2) A jelen törvényben foglalt jogok gyakorlása csak a törvénnyel kifejezetten és
NRUOiWR]yNpQWHO tUWHVHWHNEHQNRUOiWR]KDWy

Alkalmazási terület

2. szakasz. – (1) A jelen törvény a valamely nyilvántartási rendszerben foglalt vagy
ilyen rendszerbe való foglalásra rendeltetett személyes adatok teljesen vagy részben
DXWRPDWL]iOW HV]N|]|NNHO YDJ\ D] DXWRPDWLNXVWyO HOWpU  HV]N|]|NNHO YDOy IHOGROJR]iVD
tekintetében alkalmazandó.

x)

Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. december 12-i 790. számában.
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 $MHOHQW|UYpQ\DN|YHWNH] NWHNLQWHWpEHQDONDOPD]DQGy
D  D V]HPpO\HV DGDWRNQDN D 5RPiQLiEDQ OHWHOHSHGHWW DGDWNH]HO N által kifejtett
tevékenységek keretében való feldolgozása;
b) a személyes adatoknak a Románia diplomáciai képviseletei vagy konzuli hivatalai
által kifejtett tevékenységek keretében való feldolgozása;
c) a személyes adatoknak a Románia területén le nem teOHSHGHWW DGDWNH]HO N iOWDO
kifejtett tevékenységek keretében a Románia területén található bármely eszköz
igénybevételével való feldolgozása azon eset kivételével, amelyben az említett eszközöket
FVDNLVD]LOOHW IHOGROJR]iVRNWiUJ\iWNpSH] V]HPpO\HVDGDWoknak Románia területén való
áthaladása céljából használják.
  $   EHNH]GpV F  SRQWMiEDQ HPOtWHWW HVHWEHQ D] DGDWNH]HO QHN NpSYLVHO W NHOO
kijelölnie, amelynek Romániában letelepedett személynek kell lennie. A jelen törvénynek
D] DGDWNH]HO  WHNLQWHWpEHQ DONDOPD]DQGy HO tUiVDL D NpSYLVHO MH YRQDWNR]iViEDQ LV
DONDOPD]DQGyNDQpONOKRJ\H]NLKDWQDDN|]YHWOHQOD]DGDWNH]HO HOOHQIRJDQDWRVtWKDWy
NHUHVHWEHQ\~MWiViQDNOHKHW VpJpUH
(4) A jelen törvény egyaránt alkalmazandó a személyes adatoknak a román vagy
idegen, természetes vagy köz- illetve magánjogi jogi személyek általi feldolgozása
tekintetében, függetlenül attól, hogy azokat a közületi vagy a magánszektorban végzik.
(5) A jelen törvénnyel megállapított korlátozásokkal, ez alkalmazandó a személyes
aGDWRNQDN D E QFVHOHNPpQ\HN PHJHO ]pVpYHO Q\RPR]iViYDO pV PHJWRUOiViYDO pV D
N|]UHQG IHQQWDUWiViYDO NDSFVRODWRV YDODPLQW D EQWHW MRJ WHUOHWpQ NLIHMWHWW PiV
tevékenységek keretében való feldolgozása és továbbítása tekintetében is, a törvénnyel
megállapított korlátok között és megszorításokkal.
(6) A jelen törvény nem alkalmazandó a személyes adatoknak a természetes
V]HPpO\HNiOWDONL]iUyODJVDMiWKDV]QiODWUDIHOGROJR]iVDWHNLQWHWpEHQKDD]LOOHW DGDWRN
nem rendeltettek feltárásra.
(7) A jelen törvény nem alkalmazandó a személyes adatoknak a nemzetbiztonság és
–védelem területén a törvénnyel megállapított korlátok között és megszorításokkal
kifejtett tevékenységek keretében való feldolgozása és továbbítása tekintetében.
 $MHOHQW|UYpQ\HO tUiVDLQHPVértik a Románia által ratifikált jogi okmányokkal
vállalt kötelezettségeket.
3. szakasz. – $ MHOHQ W|UYpQ\ pUWHOPpEHQ D] DOiEEL IRJDOPDN D N|YHWNH] NpSSHQ
határozandók meg:
a) személyes adatok – valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információk; azonosítható személy az, amely közvetlenül vagy közvetve,
egyéni módon valamely azonosítási számra vagy testi, fiziológiai, lelki, gazdasági,
NXOWXUiOLV YDJ\ WiUVDGDOPL D]RQRVViJiUD VDMiWRV HJ\ YDJ\ W|EE WpQ\H] UH KLYatkozva
azonosítható;
b) személyes adatok feldolgozása – a személyes adatok tekintetében automatikus
YDJ\ QHP DXWRPDWLNXV HV]N|]|NNHO YpJ]HWW EiUPHO\ P YHOHW YDJ\ P YHOHWVRUR]DW PLQW
SpOGiXO J\ MWpV EHMHJ\]pV V]HUYH]pV WiUROiV DGDSWiOiV YDJ\ PyGRVtWis, kivonatolás,
tanulmányozás, felhasználás, harmadik személyek számára való feltárás továbbítás vagy
szórás révén vagy bármely más módon, összeillesztés vagy összekapcsolás, blokkolás,
törlés vagy megsemmisítés;
c) tárolás –DEHJ\ MW|WWV]HPpO\HVDGDWRNEiUPLO\HQKRUGR]yQYDOyPHJ U]pVH
d) személyes adatok nyilvántartási rendszere – a személyes adatoknak megállapított
NULWpULXPRNV]HULQWKR]]iIpUKHW EiUPHO\V]HUYH]HWWVWUXNW~UiMDIJJHWOHQODWWyOKRJ\H
struktúrát központosított vagy decentralizált módon szervezték meg, vagy pedig
funkcionális vagy földrajzi kritériumok szerint van felosztva;
e) DGDWNH]HO – a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit megállapító
bármely természetes vagy köz- illetve magánjogi jogi személy, a közhatóságokat, ezek
intézményeit és területi struktúráit is ideértve; amennyiben a személyes adatok
feldolgozásának célját és eszközeit valamely jogszabállyal vagy valamely jogszabály
alapján állapították meg, DGDWNH]HO  az a természetes vagy köz- illetve magánjogi jogi
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V]HPpO\DPHO\HWD]LOOHW MRJV]DEiOO\DOYDJ\D]LOOHW MRJV]DEiO\DODSMiQDGDWNH]HO NpQW
kijelöltek;
I  D] DGDWNH]HO  iOWDO felhatalmazott személy – D] DGDWNH]HO  MDYiUD V]HPpO\HV
adatokat feldolgozó valamely természetes vagy köz- illetve magánjogi jogi személy, a
közhatóságokat, ezek intézményeit és területi struktúráit is ideértve;
g) harmadik személy –D]pULQWHWWV]HPpO\W OD]DGDWNH]HO W OYDJ\DIHOKDWDOPD]RWW
V]HPpO\W O LOOHWYH D] DGDWNH]HO  YDJ\ D IHOKDWDOPD]RWW V]HPpO\ N|]YHWOHQ IHQQKDWyViJD
aODWWLDGDWIHOGROJR]iVUDHQJHGpO\H]HWWV]HPpO\HNW OHOWpU EiUPHO\WHUPpV]HWHVYDJ\N|]illetve magánjogi jogi személy, a közhatóságokat, ezek intézményeit és területi struktúráit
is ideértve;
h) címzett – bármely olyan természetes vagy köz- illetve magánjogi jogi személy, a
közhatóságokat, ezek intézményeit és területi struktúráit is ideértve, amely számára
adatokat tárnak fel attól függetlenül, hogy harmadik személy-e vagy sem; a valamely
VSHFLiOLV YL]VJiODWL LOOHWpNHVVpJ NHUHWpEHQ DGDWN|]OpVEHQ UpV]HVO hatóságok nem
WHNLQWHQG NFtP]HWWQHN
i) névtelen adatok – olyan adatok, amelyek a eredetük vagy sajátos feldolgozási
módozatuk következtében nem társíthatók valamely azonosított vagy azonosítható
személlyel.
II. FEJEZET
Általános szabályok a személyes adatok feldolgozására

A személyes adatok
sajátosságai a
feldolgozás
keretében

Törvényességi
feltételek az adatok
feldolgozásában

4. szakasz. – (1) A feldolgozásra rendeltetett személyes adatoknak eleget kell tenniük
az alábbi követelményeknek:
D  MyKLV]HP HQ pV D KDWiO\RV W|UYpQ\HV UHQGHONH]pVHNQHN PHJIHOHO HQ NHOO
feldolgozni;
E  PHJKDWiUR]RWW YLOiJRV pV MRJRV FpORNUD NHOO EHJ\ MWHQL D V]HPpO\HV DGDWRN
statisztikai, történelmi vagy tudományos kutatási célokat szolgáló utólagos feldolgozása
QHP WHNLQWHQG  D EHJ\ MWpVN FpOMiYDO |VV]HIpUKHWHWOHQQHN KD Dzt a jelen törvény
rendelkezéseinek betartásával végzik, a felügyeleti hatóság írásos értesítésére
vonatkozókat is ideértve, valamint ha, betartják a személyes adatok feldolgozásával
kapcsolatban a statisztikai vagy történelmi, illetve tudományos kutatási tevékenységre
YRQDWNR]yV]DEiO\RNNDOHO tUWEL]WRVtWpNRW
F  EHJ\ MWpVN pV XWyODJRV IHOGROJR]iVXN FpOMiKR] YLV]RQ\tWYD PHJIHOHO NQHN
pertinenseknek és túlzásmenteseknek kell lenniük;
d) pontosaknak és, amennyiben esedékes, aktualizáltaknak kell lenniük; e célból
IRJDQDWRVtWDQLNHOODEHJ\ MWpVpVD]XWyODJRVIHOGROJR]iVFpOMDV]HPSRQWMiEyOSRQWDWODQ
vagy hiányos adatok törléséhez vagy kiigazításához szükséges intézkedéseket;
H  RO\DQ IRUPiEDQ NHOO WiUROQL DPHO\ V]LJRU~DQ D] DGDWRN EHJ\ MWpVH pV XWyODJRV
IHOGROJR]iVD FpOMiQDN YDOyUD YiOWiViKR] V]NVpJHV LG WDUWDP DODWW OHKHW Yp WHJ\H D]
pULQWHWW V]HPpO\HN D]RQRVtWiViW D] DGDWRNDW D] HPOtWHWWQpO KRVV]DEE LG WDUWDPUD
VWDWLV]WLNDLW|UWpQHOPLYDJ\WXGRPiQ\RVNXWDWiVLFpORNNDOD]LOOHW WHUOHWHNUHYRQDWNR]y
V]DEiO\RNNDO HO tUW V]HPpO\HVDGDW-feldolgozási biztosítékok betartásával tárolják, és
FVDNLVD]LOOHW FpORNPHJYDOyVtWiViKR]V]NVpJHVLG WDUWDPUD
 $]DGDWNH]HO NN|WHOHVHNEHWDUWDQLD]  EHNH]GpVHO tUiVDLWpVEL]WRVtWDQLH]HQ
HO tUiVRNWHOMHVtWpVét a felhatalmazott személyek által.
5. szakasz. – (1) Bármely személyes adat feldolgozása, a 7. szakasz (1)
bekezdésében, a 8. és 10. szakaszban említett kategóriákba tartozó adatok kivételével,
csakis aNNRUYpJH]KHW KDD]pULQWHWWV]HPpO\NLIHMH]HWWHQpVHJ\pUWHOP HQEHOHHJ\H]HWW
D]LOOHW IHOGROJR]iVED
 $]pULQWHWWV]HPpO\EHOHHJ\H]pVpWQHPNpULNDN|YHWNH] HVHWHNEHQ
a) ha a feldolgozás az érintett személy által részes félként aláírt valamely szHU] GpV
YDJ\ HO V]HU] GpV YpJUHKDMWiVD FpOMiEyO YDJ\ YDODPHO\ V]HU] GpV YDJ\ HO V]HU] GpV
PHJN|WpVH HO WW D] pULQWHWW V]HPpO\ NpUpVpUH IRJDQDWRVtWDQGy HJ\HV LQWp]NHGpVHN
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tekintetében szükséges;
b) ha a feldolgozás az érintett személy vagy valamely más fenyegetett személy
életének, testi épségének vagy egészségének oltalmazásához szükséges;
F KDDIHOGROJR]iVD]DGDWNH]HO YDODPHO\W|UYpQ\HVN|WHOH]HWWVpJpQHNWHOMHVtWpVpKH]
szükséges;
G  KD D IHOGROJR]iV YDODPHO\ N|]pUGHN  LQWp]NHGpV YDOyUD YiOWiViKR] YDJ\ azon
N|]KDWyViJL HO MRJRN J\DNRUOiViKR] V]NVpJHV DPHO\HNNHO D] DGDWNH]HO W YDJ\ D]
adatcímzett harmadik személyt felruházták;
H  KD D IHOGROJR]iV D] DGDWNH]HO  YDJ\ D] DGDWFtP]HWW KDUPDGLN V]HPpO\ YDODPHO\
jogos érdekének magvalósításához szükséges, azzal a feltétellel, hogy ezzel ne sértsék az
pULQWHWWV]HPpO\pUGHNpWYDJ\DODSYHW MRJDLWpVV]DEDGViJDLW
I  KD D IHOGROJR]iV D N|]|QVpJ V]iPiUD D W|UYpQ\ V]HULQW KR]]iIpUKHW 
dokumentumokra vonatkozik;
g) ha a feldolgozást kizárólag statisztikai, történelmi vagy tudományos kutatási
FpORNEyO YpJ]LN D] DGDWRN SHGLJ QpYWHOHQHN PDUDGQDN D IHOGROJR]iV WHOMHV LG WDUWDPD
alatt.
  $   EHNH]GpV HO tUiVDL QHP VpUWLN D N|]KDWyViJRNQDN D] LQWLP FVDOiGL pV
magánélet tiszteletben tartására és oltalmazására vonatkozó kötelezettségét szabályozó
törvényes rendelkezéseket.
6. szakasz. –  $IHOGROJR]iVLP YHOHWHNEHIHMH]pVHNRUKDD]pULQWHWWV]HPpO\QHP
DGWD NLIHMH]HWW pV HJ\pUWHOP  EHOHHJ\H]pVpW YDODPHO\ PiV UHQGHOWHWpVVHO YDJ\ utólagos
feldolgozás tekintetében, a személyes adatok:
D PHJVHPPLVtWHQG N
E PiVDGDWNH]HO K ]KHO\H]HQG NiWD]]DODIHOWpWHOOHOKRJ\D]HUHGHWLDGDWNH]HO 
garantálja az utólagos feldolgozásoknak az eredetivel azonos célját;
c) névtelen adatokká alakítandók át és kizárólag statisztikai, történelmi vagy
tudományos kutatási célokkal tárolandók.
(2) A 2. szakasz (5) bekezdésében leírt tevékenységek keretében az 5. szakasz (2)
EHNH]GpVHF YDJ\G SRQWMiEDQHPOtWHWWIHOWpWHOHNN|]|WWLIHOGROJR]iVLP YHOHWHN esetében
D]DGDWNH]HO WiUROKDWMDDV]HPpO\HVDGDWRNDWDNLW ]|WWNRQNUpWFpORNPHJYDOyVtWiViKR]
V]NVpJHV LG WDUWDPUD D]]DO D IHOWpWHOOHO KRJ\ EL]WRVtWVD D] ROWDOPD]iVXNKR] V]NVpJHV
PHJIHOHO  LQWp]NHGpVHNHW PDMG UiWpUMHQ D PHJVHPPLVtWpVNUH KD QHP DOkalmazhatók a
OHYpOWiULPHJ U]pVUHYRQDWNR]yW|UYpQ\HVHO tUiVRN
III. FEJEZET
Speciális szabályok a személyes adatok feldolgozására

Speciális
adatkategóriák
feldolgozása

7. szakasz. – (1) Tilos a faji vagy nemzeti eredettel, a politikai, vallási, filozófiai
YDJ\ KDVRQOy PHJJ\ ] GpVVHO D V]DNV]HUYH]HWL KRYDWDUWR]iVVDO YDODPLQW D] HJpV]VpJL
állapottal vagy a nemi élettel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása.
 $]  EHNH]GpVHO tUiVDLQHPDONDOPD]DQGyNDN|YHWNH] HVHWHNEHQ
a) ha az érintett személy kifejezett beleegyezését adta valamely ilyen feldolgozásra
vonatkozóan;
E  KD D IHOGROJR]iV D] DGDWNH]HO QHN D PXQNDMRJ WHUOHWpYHO NDSFVRODWRV
kötelezettségei vagy sajátos jogai betartása céljából szükséges, betartva a törvényes
biztosítékokat; a feldolgozott adatok valamely harmadik személy számára való esetleges
IHOWiUiVD FVDN DNNRU PHJHQJHGHWW KD OpWH]LN D] DGDWNH]HO QHN YDODPHO\ LO\HQ pUWHOP 
kötelezettsége, vagy ha az érintett személy kifejezetten beleegyezett abba;
c) ha a feldolgozás az érintett vagy valamely más személy életének, testi épségének
vagy egészségének oltalmazása céljából szükséges, amennyiben az érintett személy fizikai
vagy jogi szempontból képtelen beleegyezését adni;
d) ha a feldolgozást valamely alapítvány, egyesület vagy bármely más, lukratív cél
QpONOL pV SROLWLNDL ILOR]yILDL YDOOiVL YDJ\ V]DNV]HUYH]HWL MHOOHJ  V]HUYH]HW MRJRV
tevékenységei keretében végzik, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy e szervezet
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tagja legyen, vagy pedig rendszeres kapcsolatot tartson azzal, mely kapcsolatnak a
szervezet sajátos tevékenységére kell vonatkoznia, és hogy az adatokat ne tárják fel
harmadik személyek számára az érintett személy beleegyezése nélkül;
e) ha a feldolgozás az érintett személy által kifejezetten nyilvánosságra hozott
adatokra vonatkozik;
f) ha a feldolgozás valamely jognakEtUyViJHO WWLPHJiOODStWiViKR]J\DNRUOiViKR]
vagy megvédéséhez szükséges;
J  KD D IHOGROJR]iV PHJHO ]  RUYRVWDQL YDJ\ RUYRVL GLDJQy]LVRN IHOiOOtWiViYDO
kapcsolatos célokat szolgál, valamint arra, hogy az érintett személyt orvosi gondozásban
vagy kezelésEHQ UpV]HVtWVpN YDJ\ D] pULQWHWW V]HPpO\ QHYpEHQ FVHOHNY  HJpV]VpJJ\L
V]ROJiODWRNJ\NH]HOpVpYHONDSFVRODWRVFpORNDWV]ROJiOD]]DODIHOWpWHOOHOKRJ\D]LOOHW 
adatokat a szakmai titoktartásnak alávetett orvosi káder, vagy a titoktartás szempontjából
eJ\HQpUWpN  N|WHOH]HWWVpJQHN DOiYHWHWW YDODPHO\ PiV V]HPpO\ GROJR]]D IHO YDJ\ H]HN
felügyelete alatt dolgozzák fel;
K  KD D W|UYpQ\ H]W NLIHMH]HWWHQ HO tUMD YDODPHO\ IRQWRV N|]pUGHN ROWDOPD]iVD
céljából, azzal a feltétellel, hogy a feldolgozást az érintett személy jogainak és a jelen
W|UYpQQ\HOHO tUWW|EELEL]WRVtWpNEHWDUWiViYDOYpJH]]pN
  $   EHNH]GpV HO tUiVDL QHP VpUWLN D N|]KDWyViJRNQDN D] LQWLP FVDOiGL pV
magánélet tiszteletben tartására és oltalmazására vonatkozó kötelezettségeit szabályozó
törvényes rendelkezéseket.
(4) A felügyeleti hatóság alaposan megindokolva elrendelheti az (1) bekezdésben
említett kategóriákhoz tartozó valamely adatfeldolgozás megtiltását, még akkor is, ha az
pULQWHWW V]HPpO\ tUiVRV pV HJ\pUWHOP  EHOHHJ\H]pVpW DGWD V H beleegyezést nem vonta
YLVV]D KD D]   EHNH]GpVEHQ HO tUW WLODORP QHP V] QW PHJ D   EHNH]GpV E –g)
pontjaiban említett esetek valamelyike révén.
8. szakasz. – (1) A személyi kódszám vagy az azonosítási funkciójú, általánosan
alkalmazható egyéb személyes adatok csak akkor dolgozhatók fel, ha:
a) az érintett személy kifejezetten beleegyezett; vagy
E DIHOGROJR]iVWNLIHMH]HWWHQHO tUMDYDODPHO\W|UYpQ\HVUHQGHONH]pV
(2) A felügyeleti hatóság más eseteket is megállapíthat, amelyekben az (1)
bekezdésben említett adatok feldolgozhatók, de csak az érintett személyek jogainak
EHWDUWiViUDYRQDWNR]yPHJIHOHO EL]WRVtWpNRNEHYH]HWpVpYHO
9. szakasz. – (1) A 7. szakasz (2) bekezdésében említett eseteken kívül a 7. szakasz
  EHNH]GpVpQHN HO tUiVDL D N|YHWNH]  HVHWHNEHQ ~J\V]LQWpQ QHP DONDOPD]DQGyN D]
egészségi állapotra vonatkozó adatok feldolgozása tekintetében:
a) ha a feldolgozás a közegészség védelméhez szükséges;
E  KD D IHOGROJR]iV YDODPHO\ IHQ\HJHW  YHV]pO\ HOKiUtWiVD YDODPHO\ EQWHWHQG 
FVHOHNPpQ\ HON|YHWpVpQHN PHJHO ]pVH YDJ\ HUHGPpQ\H EHN|YHWNH]pVpQHN
megakadályozása, vagy pedig valamely ilyen cselekmény káros következményeinek
kiküszöbölése céljából szükséges.
(2) Az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok feldolgozása csakis valamely
RUYRVL NiGHU iOWDO YDJ\ IHOJ\HOHWH DODWW YpJH]KHW  D V]DNPDL WLWRN EHWDUWiViQDN
feltételével, azon eset kivételével, amelyben az érintett személy tUiVRV pV HJ\pUWHOP 
beleegyezését adta, és amig e beleegyezését nem vonta vissza, valamint azon helyzet
NLYpWHOpYHO DPHO\EHQ D IHOGROJR]iV YDODPHO\ IHQ\HJHW  YHV]pO\ HOKiUtWiVD YDODPHO\
EQWHWHQG  FVHOHNPpQ\ HON|YHWpVpQHN PHJHO ]pVH HUHGPpQ\H EHN|YHWNezésének
megakadályozása, vagy pedig valamely ilyen cselekmény káros következményeinek
kiküszöbölése céljából szükséges.
(3) Az orvosi káderek, az egészségügyi intézmények és ezek orvosi személyzete a
felügyeleti hatóság engedélyezése nélkül csakis akkor dolgozhat fel az egészségi állapotra
YRQDWNR]yV]HPpO\HVMHOOHJ DGDWRNDWKDDIHOGROJR]iVD]pULQWHWWV]HPpO\pOHWpQHNWHVWL
épségének vagy egészségének oltalmazásához szükséges. Amennyiben az említett célok
más személyekre vagy általában a közönségre vonatkoznak és az érintett személy nem
DGWDPHJtUiVRVpVHJ\pUWHOP EHOHHJ\H]pVpWHO ]HWHVHQNLNHOONpUQLpVHONHOOQ\HUQLD
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$EQWHWHQG 
cselekményekkel vagy
a kihágásokkal
kapcsolatos személyes
adatok feldolgozása

Kivételek

IHOJ\HOHWL KDWyViJ HQJHGpO\H]pVpW 7LORV D V]HPpO\HV DGDWRNQDN D] HQJHGpOO\HO HO tUW
korlátokat meghaladó feldolgozása.
(4) A süUJ VVpJLLQGRNRNNLYpWHOpYHOD  EHNH]GpVEHQHPOtWHWWHQJHGpO\FVDNLVD
Romániai Orvosok Kollégiumának megkérdezése után adható meg.
 $]HJpV]VpJLiOODSRWUDYRQDWNR]yV]HPpO\HVDGDWRNFVDNLVD]pULQWHWWV]HPpO\W O
J\ MWKHW N EH .LYpWHOHVHQ H]HQ DGDWRN PiV IRUUiVRNEyO LV EHJ\ MWKHW N GH FVDN D
feldolgozás céljai meghiúsításának elkerüléséhez szükséges mértékben, ha az érintett
személy nem óhajtja vagy nem képes azokat rendelkezésre bocsátani.
10. szakasz. – (1) Azon adatok feldolgozása, amelyek az érintett személy által
HON|YHWHWW E QFVHOHNPpQ\HNUH YDJ\ WHNLQWHWpEHQ DONDOPD]RWW EQWHW MRJL HOtWpOpVHNUH
biztonsági intézkedésekre vagy közigazgatási, illetve kihágási szankciókra vonatkoznak,
FVDNLV D N|]KDWyViJ iOWDO YDJ\ IHOJ\HOHWH DODWW YpJH]KHW  D V]iPXNUD W|UYpQQ\HO
megállapított joghatóság keretében és az említett tárgyköröket szabályozó különtörvényekkel megállapított feltételek között.
(2) A felügyeleti hatóság más esetekben is megállapíthatja, hogy az (1) bekezdésben
említett adatok feldolgozhatók, de csak az érintett személyek jogainak betartására
YRQDWNR]yPHJIHOHO EL]WRVtWpNRNEHYH]HWpVpQHNIHOWpWHOpYHO
 $E QJ\LHOtWpOpVHNWHOMHVMHJ\]pNHFVDNLVYDODPHO\N|]KDWyViJHOOHQ U]pVHDODWW
YH]HWKHW DW|UYpQQ\HOPHJiOODStWRWWMRJKDWyViJNHUHWpEHQ
11. szakasz. – $]    pV  V]DNDV] HO tUiVDL QHP DONDOPD]DQGyN DEEDQ D
helyzetben, amelyben az adatokat kizárólag zsurnalisztikai, irodDOPL YDJ\ P YpV]HWL
célokkal dolgozzák fel, ha a feldolgozás az érintett személy által kifejezetten
nyilvánosságra bocsátott személyes adatokra vonatkozik, vagy olyanokra, amelyek szoros
NDSFVRODWEDQ iOOQDN D] pULQWHWW V]HPpO\ N|]pOHWL V]HPpO\LVpJ PLQ VpJpvel vagy azon
tettek nyilvános jellegével, amelyekben az érintett személy részt vesz.

IV. FEJEZET
Az érintett személy jogai a személyes adatok feldolgozásának kontextusában

Az érintett személy
tájékoztatása

12. szakasz. – (1) Amennyiben a személyes adaWRNN|]YHWOHQOD]pULQWHWWV]HPpO\W O
V]iUPD]QDND]DGDWNH]HO N|WHOHVOHJDOiEEDN|YHWNH] LQIRUPiFLyNDWD]pULQWHWWV]HPpO\
UHQGHONH]pVpUH ERFViWDQL D]RQ HVHW NLYpWHOpYHO DPHO\EHQ D] LOOHW  V]HPpO\ PiU
rendelkezik az említett információkkal:
a) az adaWNH]HO QHNpVDPHQQ\LEHQHVHGpNHVNpSYLVHO MpQHND]RQRVViJiW
b) az adatok feldolgozásának célját;
F  NLHJpV]tW  LQIRUPiFLyNDW PLQW SpOGiXO D] DGDWRN FtP]HWWMHL YDJ\ FtP]HWWL
NDWHJyULiL DUUD YRQDWNR]y LQIRUPiFLyN KRJ\ N|WHOH] -e az összes igényelt adat
szolgáltatása és hogy milyen következményekkel jár az adatok szolgáltatásának
HOXWDVtWiVDDMHOHQW|UYpQQ\HOD]pULQWHWWV]HPpO\UHYRQDWNR]yDQHO tUWNO|Q|VNpSSHQD
KR]]iIpUKHW VpJUH D] DGDWRNNDO NDSFVRODWRV EHDYDWNR]iVUD pV D NLIRJiVHPHOpVUH
vonatkozó jogok létezése, valamint e jogok gyakorlásának feltételei;
d) bármely más olyan információt, amelynek rendelkezésre bocsátását a felügyeleti
hatóság rendelkezésével állapították meg, tekintetbe véve a feldolgozás sajátosságát.
(2) Amennyiben az adatok QHP N|]YHWOHQO D] pULQWHWW V]HPpO\W O V]iUPD]QDN D]
DGDWNH]HO  D] DGDWRN EHJ\ MWpVpQHN SLOODQDWiEDQ YDJ\ DPHQQ\LEHQ D]RNDW KDUPDGLN
V]HPpO\HNV]iPiUDIHOWiUQLV]iQGpNR]LNOHJNpV EED]HOV IHOWiUiVSLOODQDWiLJN|WHOHVD]
érintett személy rendelkezésérHERFViWDQLOHJDOiEEDN|YHWNH] LQIRUPiFLyNDWD]RQHVHW
NLYpWHOpYHODPHO\EHQD]LOOHW V]HPpO\PiUUHQGHONH]LND]HPOtWHWWLQIRUPiFLyNNDO
D D]DGDWNH]HO QHNpVDPHQQ\LEHQHVHGpNHVNpSYLVHO MpQHND]RQRVViJiW
b) az adatok feldolgozásának célját;
c) kLHJpV]tW LQIRUPiFLyNDWPLQWSpOGiXODFpO-adat kategóriák; az adatok címzettjei
YDJ\ FtP]HWWL NDWHJyULiL D MHOHQ W|UYpQQ\HO D] pULQWHWW V]HPpO\UH YRQDWNR]yDQ HO tUW
NO|Q|VNpSSHQ D KR]]iIpUKHW VpJUH D] DGDWRNNDO NDSFVRODWRV EHDYDWNR]iVUD pV D
kifogásemelésre vonatkozó jog létezése, valamint e jogok gyakorlásának feltételei;
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d) bármely más olyan információt, amelynek rendelkezésre bocsátását a felügyeleti
hatóság rendelkezésével állapították meg, tekintetbe véve a feldolgozás sajátosságát.
(3) A (2) beNH]GpV HO tUiVDL QHP DONDOPD]DQGyN DNNRU KD D] DGDWRN IHOGROJR]iViW
NL]iUyODJ ]VXUQDOLV]WLNDL LURGDOPL YDJ\ P YpV]HWL FpORNNDO YpJ]LN pV D]RN DONDOPD]iVD
feltárná az információforrásokat.
  $   EHNH]GpV HO tUiVDL QHP DONDOPD]DQGyN DEEDQ D] HVHWEHQ Dmelyben az
adatok feldolgozását statisztikai, történelmi vagy tudományos kutatási célokkal végzik,
vagy bármely olyan helyzetben, amelyben ilyen információk szolgáltatása lehetetlennek
EL]RQ\XO YDJ\ SHGLJ D PHJVpUWKHW  MRJRV pUGHNKH] YLV]RQ\tWYD DUiQ\WDODQ HU IHV]tWpVW
YRQQDPDJDXWiQYDODPLQWD]RQKHO\]HWHNEHQDPHO\HNEHQDW|UYpQ\NLIHMH]HWWHQHO tUMD
az adatok feljegyzését vagy feltárását.
13. szakasz. –   %iUPHO\ pULQWHWW V]HPpO\ MRJRVXOW DUUD KRJ\ D] DGDWNH]HO W l
kérésre és évente egy alkalommal ingyenesen megkaphassa azon tény igazolását, hogy a
reá vonatkozó adatok képezik-H YDJ\ VHP D] DGDWNH]HO  iOWDOL IHOGROJR]iV WiUJ\iW
$PHQQ\LEHQ D NpUHOPH] UH YRQDWNR]y V]HPpO\HV DGDWRNDW GROJR] IHO D] DGDWNH]HO 
kötelesD]LJD]ROiVVDOHJ\WWOHJDOiEEDN|YHWNH] NHWN|]|OQL
a) a feldolgozás céljaira vonatkozó információkat, a tekintetbe vett adatkategóriákat
és a feltárandó adatok címzettjeit vagy címzetti kategóriáit;
E DIHOGROJR]iVWiUJ\iWNpSH] DGDWRNDWYDODPLQWDz adatok eredetére vonatkozóan
UHQGHONH]pVUHiOOyEiUPHO\LQIRUPiFLyWpUWKHW IRUPiEDQ
F  D] LOOHW  V]HPpO\W pULQW  DGDWRN EiUPHO\ DXWRPDWLNXV IHOGROJR]iViUD V]ROJiOy
PHFKDQL]PXVP N|GpVLHOYHLUHYRQDWNR]yLQIRUPiFLyNDW
d) az adatokkal kapcsolatos beavatkozásra és a kifogásemelésre vonatkozó jog
létezésére, valamint azok gyakorlási feltételeire vonatkozó információkat;
H  LQIRUPiFLyNDW DQQDN OHKHW VpJpU O KRJ\ WDQXOPiQ\R]]iN D V]HPpO\HV DGDWRN
feldolgozását nyilvántartó, a 24. szakaszban említett regisztert, hogy panaszt nyújtsanak
EHDIHOJ\HOHWLKDWyViJKR]YDODPLQWDMHOHQW|UYpQ\UHQGHONH]pVHLQHNPHJIHOHO HQDEtUyL
KDWyViJKR]IRUGXOMDQDND]DGDWNH]HO G|QWpVHLQHNPHJWiPDGiVDFpOMiEyO
(2) Az érintett személy keltezett és aláírt írásos kérelemmel kéUKHWLD]DGDWNH]HO W O
D]  EHNH]GpVEHQHPOtWHWWLQIRUPiFLyNDW$NpUHOHPEHQDNpUHOPH] IHOWQWHWKHWLD]RQ
óhaját, hogy az információkat valamely adott címre küldjék, amely elektronikus postacím
is lehet, vagy pedig valamely olyan levelezési szolgálat útján, amely biztosítsa azok
kizárólag személyes átadását.
  $] DGDWNH]HO  N|WHOHV N|]|OQL D] LJpQ\HOW LQIRUPiFLyNDW D NpUHOHP iWYpWHOpQHN
LG SRQWMiWyOV]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHOOEHWDUWYDDNpUHOPH] iOWDOD  EHNH]GpV
szerint kifejezett esetleges opciót.
(4) Az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok esetében a (2) bekezdésben
említett kérelmet az érintett személy benyújthatja közvetlenül vagy valamely orvosi káder
közvetítésével, melynek a kérelemben fel kell tüntetnie azon személyt, amelynek nevében
DNpUHOPHWEHQ\~MWRWWD$]DGDWNH]HO YDJ\D]pULQWHWWV]HPpO\NpUpVpUHD  EHNH]GpVEHQ
említett közlés az érintett személy által kijelölt valamely orvosi káder közvetítésével
YpJH]KHW 
(5) Amennyiben az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat tudományos
kutatási célokkal dolgozzák fel, és ha legalább látszólag nem áll fenn annak kockázata,
hogy megsértsék az érintett személy jogait, és az adatokat nem arra használják, hogy
döntéseket hozzanak, vagy intézkedéseket foganatosítsanak valamely személlyel szemben,
D   EHNH]GpVEHQ HPOtWHWW N|]OpV D] LOOHW  EHNH]GpVEHQ PHJiOODStWRWWQiO KRVV]DEE
KDWiULG Q EHOO LV YpJH]KHW DPHQQ\LEHQD]NLKDWQDDNXWDWiVPHJIHOHO PHQHWpUHYDJ\
eredményeire, de a kutatás befejezésének pillanatát meg nem haladva. Ebben az esetben
V]NVpJHVD]pULQWHWWV]HPpO\NLIHMH]HWWpVHJ\pUWHOP EHOHHJ\H]pVHD]DGDWRNWXGRPiQ\RV
célokra való feldolgozásába, valamint abba, hogy ez okból esetleg elnapolják a (3)
bekezdésben említett közlést.
  $   EHNH]GpV HO tUiVai nem alkalmazandók akkor, ha az adatok feldolgozását
NL]iUyODJ ]VXUQDOLV]WLNDL LURGDOPL YDJ\ P YpV]HWL FpORNNDO YpJ]LN pVD]RNDONDOPD]iVD
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Az egyéni döntésnek
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feltárná az információforrásokat.
14. szakasz. – (1) Bármely érLQWHWW V]HPpO\ MRJRVXOW DUUD KRJ\ D] DGDWNH]HO W O
kérésre és ingyenesen elnyerje:
D  D MHOHQ W|UYpQ\QHN PHJ QHP IHOHO  IHOGROJR]iVQDN DOiYHWHWW – különösképpen a
hiányos és pontatlan – adatok kiigazítását, aktualizálását, zárolását vagy törlését, az
esetQHNPHJIHOHO HQ
E  D MHOHQ W|UYpQ\QHN PHJ QHP IHOHO  IHOGROJR]iVQDN DOiYHWHWW DGDWRN QpYWHOHQQp
DODNtWiViWD]HVHWQHNPHJIHOHO HQ
c) a harmadik személyeknek - amelyek számára feltárták az adatokat – az írásos
értesítését az a) vagy b) pont szerinti bármHO\ P YHOHWU O KD H]HQ tUiVRV pUWHVtWpV QHP
EL]RQ\XO OHKHWHWOHQQHN YDJ\ KD D] QHP IHOWpWHOH] D PHJVpUWKHW  MRJRV pUGHNKH]
YLV]RQ\tWRWWDUiQ\WDODQHU IHV]tWpVW
(2) Az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása céljából az érintett személynek
keltezett és alitUW tUiVRV NpUHOPHW NHOO EHQ\~MWDQLD D] DGDWNH]HO K ] $ NpUHOHPEHQ D
NpUHOPH] IHOWQWHWKHWLD]RQyKDMiWKRJ\D]LQIRUPiFLyNDWYDODPHO\DGRWWFtPUHNOGMpN
amely lehet elektronikus postacím is, vagy pedig valamely olyan levelezési szolgálat
révén, amely biztosítsa azok kizárólag személyes átadását.
  $] DGDWNH]HO  N|WHOHV D NpUHOHP iWYpWHOpW O V]iPtWRWW  QDSRV KDWiULG Q EHOO
közölni az (1) bekezdés alapján foganatosított intézkedéseket, valamint, amennyiben
esedékes, azon harmadik személy nevét, amely számára feltárták az érintett személyre
YRQDWNR]yV]HPpO\HVDGDWRNDWEHWDUWYDDNpUHOPH] iOWDOD  EHNH]GpVV]HULQWNLIHMH]HWW
esetleges opciót.
15. szakasz. – (1) Sajátos helyzetével kapcsolatos, alapos és jogos indokok alapján,
az érintett személy bármely pillanatban kifogásemelésre jogosult arra vonatkozóan, hogy
DV]HPpO\pWpULQW DGDWRNYDODPHO\IHOGROJR]iVWiUJ\iWNpSH]]pND]RQHVHWHNNLYpWHOpYHO
DPHO\HNEHQ HOOHQNH]  W|UYpQ\HV UHQGHONH]pVHN OpWH]QHN 0HJLQGRNROW NLIRJiVHPelés
HVHWpQDIHOGROJR]iVW|EEpQHPYRQDWNR]KDWD]LOOHW DGDWRNUD
(2) Az érintett személy bármely pillanatban ingyenes és megindokolás nélkül
NLIRJiVHPHOpVUHMRJRVXOWD]]DONDSFVRODWEDQKRJ\DV]HPpO\pWpULQW DGDWRNDWN|]YHWOHQ
marketing célokkal feldoOJR]]iND]DGDWNH]HO YDJ\YDODPHO\KDUPDGLNV]HPpO\QHYpEHQ
vagy azokat ilyen célból harmadik személyek számára feltárják.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogok gyakorlása céljából az érintett
személynek keltezett és aláírt írásos kérelmet kell beQ\~MWDQLD D] DGDWNH]HO K ] $
NpUHOHPEHQDNpUHOPH] IHOWQWHWKHWLD]RQyKDMiWKRJ\D]LQIRUPiFLyNDWYDODPHO\DGRWW
címre küldjék, amely lehet elektronikus postacím is, vagy valamely olyan levelezési
szolgálat révén, amely biztosítsa azok kizárólag személyes átadását.
  $] DGDWNH]HO  N|WHOHV D NpUHOHP iWYpWHOpW O V]iPtWRWW  QDSRV KDWiULG Q EHOO
közölni az érintett személlyel az (1) vagy (2) bekezdés alapján foganatosított
intézkedéseket, valamint, amennyiben esedékes, azon harmadik személy nevét, amely
számára feltárták az érintett személyre vonatkozó személyes adatokat, betartva a
NpUHOPH] iOWDOD  EHNH]GpVV]HULQWNLIHMH]HWWHVHWOHJHVRSFLyW
16. szakasz. – (1) A 12., 13. szakasz, a 14. szakasz (3) bekezdése és a 15. szakasz
HO tUiVDL nem alkalmazandók a 2. szakasz (5) bekezdésében említett tevékenységek
esetében, ha ezek alkalmazása révén megkárosítják az akció eredményességét vagy a
N|]KDWyViJW|UYpQ\HVIHODGDWN|UpQHNWHOMHVtWpVHVRUiQN|YHWHWWFpONLW ]pVW
  $]   EHNH]GpV HO tUiVai szigorúan a 2. szakasz (5) bekezdésében említett
WHYpNHQ\VpJHN OHERQ\ROtWiViYDO N|YHWHWW FpONLW ]pVHN HOpUpVpKH] V]NVpJHV LG V]DNEDQ
alkalmazandók.
 $]  pV  EHNH]GpVDONDOPD]iViWLJD]ROyKHO\]HWPHJV] QpVHXWiQDV]DNDV]
(5) bekezdésében emOtWHWWWHYpNHQ\VpJHNHWOHERQ\ROtWyDGDWNH]HO NQHNPHJNHOOKR]QLXN
az érintett személy jogai betartásának biztosításához szükséges intézkedéseket.
  $ N|]KDWyViJRNQDN Q\LOYiQWDUWiVW NHOO YH]HWQLN D] LO\HQ HVHWHNU O pV
LG V]DNRVDQWiMpNR]WDWQLXNNHOODfelügyeleti hatóságot azok megoldási módjáról.
17. szakasz. – (1) Bármely személy jogosult arra, hogy kérje és elnyerje:
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a) a személye tekintetében jogi hatást kiváltó bármely olyan döntés visszavonását
vagy megsemmisítését, amelyet kizárólag személyiségének egyes vetületei, valamint
V]DNPDL LOOHWpNHVVpJH KLKHW VpJH PDJDWDUWiVD YDJ\ PiV KDVRQOy DVSHNWXV IHOEHFVOpVpUH
UHQGHOWHWHWW DXWRPDWLNXV HV]N|]|NNHO YpJ]HWW V]HPpO\HV MHOOHJ  DGDWIHOGROJR]iV DODSMiQ
fogadtak el;
E  D WHNLQWHWpEHQ IRJDQDWRVtWRWW UHi MHOHQW V PyGRQ NLKDWy EiUPHO\ G|QWpV
~MUDpUWpNHOpVpW KD D] LOOHW  G|QWpVW NL]iUyODJ YDODPHO\ RO\DQ DGDWIHOGROJR]iV DODSMiQ
fogadták el, amely eleget tesz az a) pontban említett feltételeknek.
(2) A jelen törvéQQ\HOHO tUWW|EELEL]WRVtWpNEHWDUWiViYDOYDODPHO\V]HPpO\FVDNLVD
N|YHWNH] KHO\]HWHNEHQYHWKHW DOiD]  EHNH]GpVEHQHPOtWHWWWHUPpV]HW G|QWpVQHN
D  D G|QWpVKR]DWDO YDODPHO\ V]HU] GpV PHJN|WpVH YDJ\ YpJUHKDMWiVD NHUHWpEHQ
következett be, azzal a fHOWpWHOOHOKRJ\D]pULQWHWWV]HPpO\iOWDOEHQ\~MWRWWV]HU] GpVN|WpVL
vagy –YpJUHKDMWiVLNpUHOHPWHOMHVtWHWWOHJ\HQYDJ\DPHJIHOHO LQWp]NHGpVHNPLQWSpOGiXO
V]HPSRQWMiQDNPHJYpGpVLOHKHW VpJHJDUDQWiOMiNVDMiWMRJRVpUGHNHLQHNROWDOPD]iViW
b) a döntést valamely olyan törvény engedélyezi, amely meghatározza az érintett
személy jogos érdeke oltalmazásának garantálását célzó intézkedéseket.
18. szakasz. – (1) Az érintett személyek a felügyeleti hatósághoz való panasszal
forduliVOHKHW VpJpQHNPHJVpUWpVHQpONOMRJRVXOWDNDEtUyLKDWyViJKR]IRUGXOQLDMHOHQ
törvénnyel garantált bármely joguk megvédése céljából, amennyiben azokat megsértették.
(2) Bármely személy, amely valamely törvényellenes személyes adatfeldolgozás
nyomán megkárosult, az illetékes bírói hatósághoz fordulhat jóvátételért.
(3) Az illetékes bírói hatóság az, amelynek területi körzetében lakik a panaszos. A
bíróság elé állítási kereset bélyegilleték-mentes.
V. FEJEZET
A feldolgozás bizalmas jellege és biztonsága

A feldolgozás
bizalmas jellege

A feldolgozás
biztonsága

19. szakasz. –$V]HPpO\HVDGDWRNKR]KR]]iIpU D]DGDWNH]HO YDJ\DIHOKDWDOPD]RWW
V]HPpO\ IHQQKDWyViJD DODWW FVHOHNY  EiUPHO\ V]HPpO\ D IHOKDWDOPD]RWW V]HPpO\W LV
LGHpUWYH FVDN D] DGDWNH]HO  XWDVtWiVDL DODSMiQ GROJR]KDWMD IHO D]RNDW D]RQ HVHW
kivételével, amelyben valamely törvényes kötelezettség alapján cselekszik.
20. szakasz. –   $] DGDWIHOGROJR]y N|WHOHV PHJIHOHO  P V]DNL pV V]HUYH]pVL
intézkedéseket foganatosítani abból a célból, hogy a személyes adatokat megvédjék a
véOHWOHQV]HU  YDJ\ W|UYpQ\HOOHQHV PHJVHPPLVtWpVW O HOYHV]WpVW O PyGRVtWiVWyO
IHOWiUiVWyO YDJ\ HQJHGpO\H]HWOHQ KR]]iIpUpVW O NO|Q|VNpSSHQ DNNRU KD D IHOGROJR]iV
valamely hálózaton való adatközvetítéssel jár, valamint bármely más törvényellenes
feldolgozási forma ellen.
(2) Ezen intézkedéseknek a feldolgozási folyamat során felhasznált technika
stádiumával és a költségekkel összhangban álló, a feldolgozás kockázatainak, valamint az
ROWDORPEDQ UpV]HVtWHQG  DGDWRN WHUPpV]HWpQHN PHJIHOHO  EL]WRQViJL V]LQWHW kell
biztosítaniuk. A minimális biztonsági követelmények a felügyeleti hatóság által
GROJR]DQGyN NL pV LG V]DNRVDQ DNWXDOL]iODQGyN D P V]DNL KDODGiVQDN pV D V]HU]HWW
WDSDV]WDODWQDNPHJIHOHO HQ
(3) Valamely felhatalmazott személy kijelölésekor az adatkezel  RO\DQ V]HPpO\W
N|WHOHV NLYiODV]WDQL DPHO\ HOHJHQG  EL]WRVtWpNRW Q\~MW D IHOGROJR]iVRNNDO NDSFVRODWEDQ
IRJDQDWRVtWDQGyP V]DNLpVV]HUYH]pVLEL]WRQViJLLQWp]NHGpVHNWHNLQWHWpEHQpVIHOJ\HOQL
D]LOOHW LQWp]NHGpVHNQHNDNLMHO|OWV]HPpO\iOWDOLEHWDUWiVa felett.
(4) Egyedi esetekben a felügyeleti hatóság döntést hozhat arra vonatkozóan, hogy az
DGDWNH]HO W SyWOyODJRV EL]WRQViJL LQWp]NHGpVHN IRJDQDWRVtWiViUD N|WHOH]]H D WiYN|]OpVL
szolgáltatások biztonságának garantálásával kapcsolatosak kivételével.
(5)$IHOKDWDOPD]RWWV]HPpO\HNUpYpQYpJ]HQG IHOGROJR]iVtUiVRVV]HU] GpVDODSMiQ
ERQ\ROtWDQGyOHDPHO\QHNN|WHOH] PyGRQWDUWDOPD]QLDNHOO
D  D IHOKDWDOPD]RWW V]HPpO\ N|WHOH]HWWVpJpW KRJ\ FVDNLV D] DGDWNH]HO W O NDSRWW
utasítások alapján cselekedjen;
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b) D]W KRJ\ D]   EHNH]GpVEHQ HO tUW N|WHOH]HWWVpJHN WHOMHVtWpVH D IHOKDWDOPD]RWW
személyre is hárul.
VI. FEJEZET
$V]HPpO\HVDGDWRNIHOGROJR]iVDIHOHWWLIHOJ\HOHWpVHOOHQ U]pV
A felügyeleti hatóság

A felügyeleti hatóság
írásos értesítése

21. szakasz. – (1) A jelen törvény értelmében a felügyeleti hatóság a Nép Ügyvédje.
(2) A felügyeleti hatóság teljes függetlenség és részrehajlás nélküliség feltételei
között fejti ki tevékenységét.
  $ IHOJ\HOHWL KDWyViJQDN PRQLWRUR]QLD pV HOOHQ UL]QLH NHOO D MHOHQ W|UYpQ\QHN
DOiYHWHQG V]HPpO\HVDGDWRN feldolgozását, törvényesség szempontjából.
(FpOEyODIHOJ\HOHWLKDWyViJDN|YHWNH] IHODGDWN|UWJ\DNRUROMD
D NLGROJR]]DD]tUiVRVpUWHVtWpVHNQHNpVVDMiWUHJLV]WHUHLQHNWtSXV UODSMDLW
b) átveszi és elemzi a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos írásos
pUWHVtWpVHNHWN|]|OYHD]DGDWNH]HO YHOD]HO ]HWHVHOOHQ U]pVHUHGPpQ\HLW
F DW|UYpQQ\HOHO tUWKHO\]HWHNEHQHQJHGpO\H]LD]DGDWIHOGROJR]iVW
d) amennyiben megállapítja a jelen törvény rendelkezéseinek megszegését,
elrendelheti az adatok feldolgozásának ideiglenes felfüggesztését vagy megszüntetését, a
IHOGROJR]RWWDGDWRNUpV]OHJHVYDJ\WHOMHVW|UOpVpWpVPHJNHUHVKHWLDE QOG|] V]HUYHNHW
vagy igazságügyi keresetet nyújthat be;
H PHJ U]LpVDN|]|QVpJUHQGHONH]pVpUHERFViWMDDV]HPpO\HVDGDtok feldolgozását
nyilvántartó regisztert;
I  iWYHV]L pV PHJROGMD D WHUPpV]HWHV V]HPpO\HNW O V]iUPD]y SDQDV]RNDW
PHJNHUHVpVHNHW YDJ\ NpUHOPHNHW pV N|]OL D PHJROGiVW YDJ\ D] HVHWQHN PHJIHOHO HQ D
NLIHMWHWWHU IHV]tWpVHNHW
g) vizsgálatot végez hivatalból vagy panaszok, illetve megkeresések esetén;
h) a személyek jogainak és szabadságainak oltalmazására vonatkozó jogszabálytervezetek kidolgozásakor megkérdezik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban;
i) javaslatokat tehet egyes jogszabály-tervezetek kezdeményezésére vagy a hatályos
jogszabályok módosítására a személyes adatok feldolgozásának tárgykörében;
j)HJ\WWP N|GLNDN|]KDWyViJRNNDOpVDN|]LJD]JDWiVLV]HUYHNNHON|]SRQWRVtWMDpV
elemzi a személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos oltalmazása
tekintetében az említettek által kidolgozott évi tevékenységi jelentéseket, bármely személy
kérésére - a közhatóságokat és a közigazgatási szerveket is ideértve - ajánlást és
véleményezést bocsát ki bármely olyan kérdésre vonatkozóan, amely összefüggésben áll
D]DODSYHW MRJRNQDNpVV]DEDGViJRNQDNDV]HPpO\HVDGDWRNIHOGROJR]iViYDONDSFVRODWRV
oltalmazásával; ezen ajánlásoknak és véleményezéseknek tartalmazniuk kell a jogalapot
pV D]RN PiVRODWEDQ D] ,JD]ViJJ\L 0LQLV]WpULXPPDO LV N|]OHQG N DPHQQ\LEHQ D]
DMiQOiVW YDJ\ YpOHPpQ\H]pVW W|UYpQ\ tUMD HO  D] N|]]pWHHQG  5RPiQLD +LYDWDORV
Közlönyények I. Részében;
N KDOOJDWyODJRVWiPRJDWiVFpOMiEyOHJ\WWP N|GLNDKDVRQOyNOI|OGLKDWyViJRNNDO
YDODPLQW D NOI|OGL ODNKHO\  YDJ\ V]pNKHO\  V]HPpO\HNNHO D V]HPpO\HV DGDWRN
IHOGROJR]iVDUpYpQpULQWKHW DODSYHW MRJDLNpVV]DEDGViJDLNROWDOPD]iVDFpOMiEyO
l) tHOMHVtWDW|UYpQQ\HOHO tUWPiVIHODGDWRNDW
 $IHOJ\HOHWLKDWyViJWHOMHVV]HPpO\]HWHN|WHOHVNRUOiWODQKDWiULG UHDIHOJ\HOHWL
KDWyViJJDO YDOy MRJL YLV]RQ\iQDN PHJV] QpVH XWiQ LV PHJ UL]QL D V]DNPDL WLWNRW D]RQ
bizalmas vagy osztályozott információkra vonatkozóan, amelyekhez szolgálati
IHODGDWN|UpQHN J\DNRUOiVD VRUiQ KR]]iIpU YDJ\ KR]]iIpUW D W|UYpQQ\HO HO tUW HVHWHN
kivételével.
22. szakasz. – (1) Az egyazon célt vagy egybehangolt célokat szolgáló bármely
feldolgozás vagy feldolgozás-VRUR]DWHOYpJ]pVHHO WWD]DGDWNH]HO N|WHOHV– személyesen
YDJ\NpSYLVHO MHUpYpQ– írásban értesíteni a felügyeleti hatóságot.
(2) Nem szükséges írásos értesítés abban az esetben, ha a feldolgozás egyetlen célja a
törvény szerint a közönség tájékoztatására rendeltetett és általában a közönség vagy
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valamely jogos érdeket tanúsító személy általi tanulmányozásra nyitott regiszter vezetése,
azzal a feltétellel, hogy a feldolgozás az említett regiszter vezetéséhez feltétlenül
szükséges adatokra korlátozódjon.
 $]tUiVRVpUWHVtWpVQHNWDUWDOPD]QLDNHOOOHJDOiEEDN|YHWNH] LQIRUPiFLyNDW
D  D] DGDWNH]HO QHN pV DPHQQ\LEHQ HVHGpNHV NLMHO|OW NpSYLVHO MpQHN QHYpW YDJ\
megnevezését és lakhelyét vagy székhelyét;
b) a feldolgozás célját vagy céljait;
c) az érintett személykategória vagy –kategóriák és a feldolgozandó adatok vagy
adatkategóriák leírását;
d) azon címzetteket vagy címzetti kategóriákat, amelyek számára az adatokat feltárni
szándékozzák;
H D]DGDWRNKDUPDGLNV]HPpO\HNV]iPiUDYDOyIHOWiUiViWNtVpU EL]tosítékokat;
f) az érintett személyeknek a jogaikkal kapcsolatos tájékoztatása módozatát; a
IHOGROJR]iVL P YHOHWHN OH]iUiViUD HO UHMHO]HWW LG SRQWRW YDODPLQW D] DGDWRN XWyODJRV
rendeltetését;
g) a más államok felé szándékozott adattovábbításokat;
h) a felGROJR]iV EL]WRQViJiYDO NDSFVRODWEDQ IRJDQDWRVtWRWW LQWp]NHGpVHN HO ]HWHV
IHOEHFVOpVpWOHKHW YpWHY iOWDOiQRVOHtUiVW
i) a feldolgozással kapcsolatos személyesadat-nyilvántartó rendszernek, valamint
más adatfeldolgozásokkal vagy más személyesadat-nyilvántartó rendszereknek a
megnevezését, attól függetlenül, hogy azokat Románia területén végzik, illetve ott
találhatók-e vagy sem;
j) a 11. szakasz, a 12. szakasz (3) vagy (4) bekezdése vagy a 13. szakasz (5) vagy (6)
EHNH]GpVH HO tUiVDL DONDOPD]iViQDN LQGRNDLt, amennyiben az adatfeldolgozást kizárólag
]VXUQDOLV]WLNDLLURGDOPLYDJ\P YpV]HWLLOOHWYHVWDWLV]WLNDLW|UWpQHOPLYDJ\WXGRPiQ\RV
kutatási célokkal végzik.
(4) Amennyiben az írásos értesítés nem teljes, a felügyeleti hatóságnak kérnie kell a
kiegészítését.
(5) Kivizsgálási joghatósága keretében a felügyeleti hatóság más információkat is
kérhet, különösképpen az adatok származásával, a használt automatikus feldolgozási
WHFKQROyJLiYDO NDSFVRODWEDQ YDODPLQW UpV]OHWHNHW D EL]WRQViJL LQWp]NHGpVHNU O $ MHOen
bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az adatfeldolgozást kizárólag
]VXUQDOLV]WLNDLLURGDOPLYDJ\P YpV]HWLFpORNNDOYpJ]LN
(6) Amennyiben a feldolgozott adatokat külföldre szándékozzák továbbítani, az
írásos értesítésnek tartalmaznia kell a köYHWNH] HOHPHNHWLV
D DWRYiEEtWiVWiUJ\iWNpSH] DGDWNDWHJyULiNDW
b) minden egyes adatkategória rendeltetési országát.
 $]tUiVRVpUWHVtWpVpUWD]DGDWNH]HO DIHOJ\HOHWLKDWyViJQDNLOOHWpNNHOWDUWR]LN
(8) Azon közhatóságok, amelyek a törvény alapján vagy ratifikált nemzetközi
egyezményekkel vállalt kötelezettségek teljesítése céljából a 2. szakasz (5) bekezdésében
leírt tevékenységekkel kapcsolatban személyes adatokat dolgoznak fel mentesülnek a (7)
bekezdésben említett illeték alól. Az írásos érteVtWpV D] LOOHW  N|WHOH]HWWVpJHW EHYH]HW 
MRJV]DEiO\ KDWiO\ED OpSpVpW O V]iPtWRWW  QDSRV KDWiULG Q EHOO WRYiEEtWDQGy pV DQQDN
FVDNDN|YHWNH] HOHPHNHWNHOOWDUWDOPD]QLD
D D]DGDWNH]HO PHJQHYH]pVpWpVV]pNKHO\pW
b) a feldolgozás célját és törvényes alapját;
c) a feldolgozásnak alávetett személyes adatok kategóriáját.
 $IHOJ\HOHWLKDWyViJPHJiOODStWKDWD  EHNH]GpVEHQHPOtWHWWHNW OHOWpU RO\DQ
helyzeteket, amelyekben az írásos értesítés nem szükséges, vagy pedig olyanokat,
amelyekben az írásos pUWHVtWpVHJ\V]HU VtWHWWIRUPiEDQYpJH]KHW D]pUWHVtWpVWDUWDOPiQDN
PHJiOODStWiViWLVLGHpUWYHGHFVDNDN|YHWNH] KHO\]HWHNYDODPHO\LNpEHQ
a) ha a feldolgozás, tekintetbe véve a feldolgozásra szánt adatok természetét, nem
hathat ki, legalább is látszólag, az érintett személyek jogaira, azzal a feltétellel, hogy
NLIHMH]HWWHQ PHJMHO|OMH PLO\HQ FpORNEyO YpJH]KHW  LO\HQ IHOGROJR]iV PHO\HN D
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feldolgozását
nyilvántartó regiszter
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feldolgozható adatok vagy adatkategóriák, milyen érintett személy-kategóriára illetve
személykategóriákra vonatkoznak, milyen címzettek vagy címzetti kategóriák számára
WiUKDWyNIHOD]DGDWRNpVD]DGDWRNWiUROKDWyViJLLG WDUWDPiW
b) ha a feldolgozást a 7. szakasz (2) bekezdése d) pontjának feltételei között végzik.
23. szakasz. – (1) A felügyeleti hatóságnak meg kell állapítania azokat a feldolgozási
P YHOHWNDWHJyULiNDWDPHO\HNIHOWHKHW HQNO|QOHJHVNRFNi]DWRWNpSH]KHWQHNDV]HPpO\HN
jogai és szabadságai tekintetében.
(2) Amennyiben az írásos értesítés alapján a felügyeleti hatóság megállapítja, hogy a
IHOGROJR]iV D]   EHNH]GpVEHQ HPOtWHWW YDODPHO\ NDWHJyULiED VRUROKDWy D] LOOHW 
IHOGROJR]iV PHJNH]GpVpW PHJHO ] Q N|WHOH]  PyGRQ HOOHQ U]pVW NHOO HOUHQGHOQLH D]
DGDWNH]HO pUWHVtWpVpYHO
  $ YDODPHO\ HO ]HWHV HOOHQ U]pVVHO NDSFVRODWEDQ D] tUiVRV pUWHVtWpV LG SRQWMiWyO
V]iPtWRWWQDSRVKDWiULG QEHOOQHPpUWHVtWHWWDGDWNH]HO NPHJNH]GKHWLNDIHOGROJR]iVW
(4) A (2) bekezdésben említett helyzetben a felügyeleti hatóság köteles az írásos
pUWHVtWpV LG SRQWMiWyO V]iPtWRWW OHJIHOMHEE  QDSRV KDWiULG Q EHOO D] DGDWNH]HO 
WXGRPiViUD KR]QL D]HOOHQ U]pVHUHGPpQ\HLWYDODPLQWD]HOOHQ U]pVQ\RPiQNLERFViWRWW
döntést.
24. szakasz. – (1) A felügyeleti hatóságnak regisztert kell vezetnie a személyes
DGDWRNQDN D  V]DNDV] HO tUiVDL V]HULQWL tUiVRV pUWHVtWpVHN WiUJ\iW NpSH]HWW
feldolgozásáról. A regiszternek tartalmaznia kell a 22. szakasz (3) bekezdésében említett
összes információt.
  0LQGHQ HJ\HV DGDWNH]HO  EHMHJ\]pVL V]iPRW NDS $ EHMHJ\]pVL szám
IHOWQWHWHQG  D] DGDWRN EHJ\ MWpVpUH WiUROiViUD YDJ\ IHOWiUiViUD YRQDWNR]y EiUPHO\
iraton.
 $EHMHJ\]HWWDGDWRNSRQWRVViJiUDNLKDWKDWyEiUPHO\YiOWR]iVWQDSRVKDWiULG Q
belül közölni kell a felügyeleti hatósággal. A felügyeleti hatóságnak azonnal el kell
UHQGHOQLHDPHJIHOHO PHJMHJ\]pVHNUHJLV]WHUEHLNWDWiViW
 $V]HPpO\HVDGDWRNWHNLQWHWpEHQDMHOHQW|UYpQ\KDWiO\EDOpSpVHHO WWPHJNH]GHWW
IHOGROJR]iVRN tUiVRV EHMHJ\]pV FpOMiEyO D MHOHQ W|UYpQ\ KDWiO\ED OpSpVpW O V]iPtWRWW 
QDSRVKDWiULG QEHOOpUWHVtWpVVHON|]OHQG N
(5) A személyes adatok feldolgozását nyilvántartó regiszter tanulmányozásra nyitott
a közönség számára. A tanulmányozás módját a felügyeleti hatóság állapítja meg.
25. szakasz. – (1  $ MHOHQ W|UYpQQ\HO HO tUW MRJRN ROWDOPD]iVD FpOMiEyO D]RQ
V]HPpO\HNDPHO\HNV]HPpO\HVDGDWDLDMHOHQW|UYpQ\QHNDOiYHWHQG YDODPHO\IHOGROJR]iV
tárgyát képezik, panaszt nyújthatnak be a felügyeleti hatósághoz. A panasz közvetlenül
YDJ\ NpSYLVHO  UpYpQ LQWp]KHW  $ VpUWHWW V]HPpO\ IHOKDWDOPD]KDW YDODPHO\ HJ\HVOHWHW
vagy alapítványt érdekeinek képviseletével.
  $ IHOJ\HOHWL KDWyViJKR] LQWp]HWW SDQDV] QHP Q\~MWKDWy EH KD HO ]HWHVHQ
egyazon tárgyra és felekre vonatkozó igazságszolgáltatási kérelmet nyújtottak be.
(3) Azon esetek kivételével, amelyekben valamely késedelem és jóvátehetetlen kárt
RNR]QD D SDQDV] QHP Q\~MWKDWy EH IHOJ\HOHWL KDWyViJKR] D] DGDWNH]HO K ] LQWp]HWW
HJ\D]RQWDUWDOP~SDQDV]EHQ\~MWiViWyOV]iPtWRWWQDSOHWHOWHHO WW
(4) A panasz megoldása céljából, ha szükségesnek véli, a felügyeleti hatóság
PHJKDOOJDWKDWMD D] pULQWHWW V]HPpO\W D] DGDWNH]HO W pV DPHQQ\LEHQ HVHGpNHV D
IHOKDWDOPD]RWWV]HPpO\WYDJ\D]pULQWHWWV]HPpO\WNpSYLVHO HJ\HVOHWHWYDJ\DODStWYiQ\W
E személyeknek joJXNYDQNpUHOPHNHWGRNXPHQWXPRNDWpVEHDGYiQ\RNDWHO WHUMHV]WHQL
A felügyeleti hatóság elrendelheti szakvéleményezések végzését.
(5) Amennyiben a panaszt megalapozottnak tekintik, a felügyeleti hatóság eldöntheti
a 21. szakasz (3) bekezdése d) pontjában említett bármely intézkedés alkalmazását. A
IHOGROJR]iVUD YRQDWNR]y LGHLJOHQHV WLODORP FVDNLV D] LOOHW  LQWp]NHGpV IRJDQDWRVtWiViUD
YH]HW RNRNPHJV] QpVpLJYH]HWKHW EH
 $G|QWpVWPHJNHOOLQGRNROQLpVD]WDSDQDV]iWYpWHOHLG SRQWMiWyOV]iPtWRWW
nDSRVKDWiULG QEHOON|]|OQLNHOOD]pUGHNHOWIHOHNNHO
 +DV]NVpJHVQHNYpOLDIHOJ\HOHWLKDWyViJHOUHQGHOKHWLDIHOGROJR]iVLP YHOHWHN
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egy részének vagy egészének felfüggesztését a panasz (5) bekezdés feltételei közötti
megoldásáig.
(8) A felügyeleti hatóság a bírói hatósághoz fordulhat a jelen törvénnyel az érintett
személyek számára garantált bármely jog oltalmazása céljából. Az illetékes bírói hatóság
a Bukarest Municípiumi Törvényszék. A bíróság elé állítási kereset bélyegilleték-mentes.
(9) Az érintett személyek kérésére, megalapozott okokból a bírói hatóság
elrendelheti a feldolgozás felfüggesztését a panasznak a felügyeleti hatóság általi
megoldásáig.
(10) A (4)-   EHNH]GpVHN HO tUiVDL PHJIHOHO NpSSHQ DONDOPD]DQGyN DEEDQ D
helyzetben is, amelyben a felügyeleti hatóság bármely más úton értesül az érintett
V]HPpO\HNQHNDMHOHQW|UYpQQ\HOHOLVPHUWMRJDLPHJV]HJpVpU O
26. szakasz. – (1) A felügyeleti hatóság által a jelen törvény rendelkezései alapján
NLERFViWRWW EiUPHO\ G|QWpV HOOHQ D] DGDWNH]HO  YDJ\ D] pULQWHWW V]HPpO\ D] LOOHWpNHV
N|]LJD]JDWiVL EtUiVNRGiVL KDWyViJQiO NLIRJiVW HPHOKHW D N|]OpVpW O V]iPtWRWW 5 napos
KDWiULG Q EHOO D] HOHVpV EQWHWpVH WHUKH DODWW $ NpUHOHP WHNLQWHWpEHQ VUJ VVpJL
UHQGV]HUEHQtWpONH]QHNDIHOHNPHJLGp]pVpYHO$PHJROGiVMRJHU VpVYLVV]DYRQKDWDWODQ
  $]   EHNH]GpV YDODPLQW D  pV  V]DNDV] HO tUiVDL DOyO NLYpWHOH]Htt a
személyes adatoknak a 2. szakasz (5) bekezdésében említett tevékenységek keretében való
feldolgozása.
27. szakasz. –   $] pULQWHWW V]HPpO\ DODSYHW  MRJDLQDN pV V]DEDGViJDLQDN
oltalmazása céljából a felügyeleti hatóság hivatalból vagy valamely panasz alapján
NLYL]VJiOKDWMD D] pULQWHWW V]HPpO\ MRJDLQDN LOOHWYH D] DGDWNH]HO NUH pV D] HVHWQHN
PHJIHOHO HQ D IHOKDWDOPD]RWW V]HPpO\HNUH KiUXOy N|WHOH]HWWVpJHNQHN D PHJV]HJpVpW D
személyes adatok feldolgozása során.
(2) A felügyeleti hatóság nem gyakorolhatja kivizsgálási feladatkörét abban az
HVHWEHQ KD D] HO ]HWHVHQ EHQ\~MWRWW YDODPHO\ LJD]ViJV]ROJiOWDWiVL NpUHOHP WiUJ\iW
ugyanazon jogsértés képezte és ugyanazok a felek állnak szemben.
(3) Kivizsgálási feladatkörének gyakorlása során a felügyeleti hatóság az
DGDWNH]HO W O D V]HPpO\HV DGDWRN IHOGROJR]iViYDO NDSFVRODWRV EiUPLO\HQ LQIRUPiFLyW
NpUKHW pV HOOHQ UL]KHW D V]HPpO\HV DGDWRN IHOGROJR]iViUD YRQDWNR]y EiUPHO\
dokumentumot vagy bejegyzést.
(4) Nem lehet államtitokra és szakmai titokra hivatkozni azért, hogy
megakadályozzák a jelen törvénnyel a felügyeleti hatóságra ruházott feladatkör
gyakorlását. Az államtitok vagy a szakmai titok oltalmazására hivatkozás esetén a
IHOJ\HOHWLKDWyViJN|WHOHVDWLWNRWPHJ UL]QL
(5) Amennyiben a felügyeleti hatóság kivizsgálási feladatköre gyakorlásának tárgyát
a személyes adatoknak a közhatóságok által a 2. szakasz (5) bekezdésében említett
tevékenységekkel kapcsolatban végzett valamely konkrét feldolgozása képezi, szükséges
az ügyész YDJ\D]LOOHWpNHVEtUyLKDWyViJEHOHHJ\H]pVpQHNHO ]HWHVHOQ\HUpVH
28. szakasz. – (1) A szakmai egyesületek kötelesek olyan magatartási kódexet
NLGROJR]QL pV D IHOJ\HOHWL KDWyViJKR] YpOHPpQ\H]pVUH WHUMHV]WHQL DPHO\HN PHJIHOHO 
szabályokat tartalmaznak azon személyek jogainak oltalmazására vonatkozóan, amelyek
személyes adatai az egyesületek tagjai által feldolgozhatók.
 $PDJDWDUWiVLV]DEiO\RNQDNNLHOpJtW ROWDOPLV]LQWHWEL]WRVtWyLQWp]NHGpVHNHWpV
eljárásokat kell tartalmazniuk, tekintetbe véve a feldolgozandó adatok természetét. A
IHOJ\HOHWLKDWyViJVSHFLiOLVLQWp]NHGpVHNHWpVHOMiUiVRNDWUHQGHOKHWHODUUDD]LG V]DNUD
DPHO\EHQD]HO EEHPOtWHWWPDJDWDUWiVLV]DEiO\RNDWPpJQHPIRJDGWiNHO
VII. FEJEZET
A személyes adatok külföldre továbbítása

A személyes adatok
külföldre
továbbításának

29. szakasz. –  $YDODPHO\IHOGROJR]iVWiUJ\iWNpSH] YDJ\DWRYiEEtWiVWN|YHW 
feldolgozásra rendeltetett személyes adatok valamely más államba csakis olyan feltételek
között továbbíthatók, ha nem szegik meg a román törvényt, és az állam, ahová az adatokat
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WRYiEEtWDQLV]iQGpNR]]iNPHJIHOHO ROWDOPD]iVLV]LQWHWEL]WRVtW
(2) Az oltalmazási szintet a felügyeleti hatóság becsüli fel, tekintetbe véve az
adattovábbítás összes körülményét, különösképpen a továbbított adatok természetét, a
IHOGROJR]iV FpOMiW pV MDYDVROW LG WDUWDPiW D V]iUPD]iVL iOODPRW pV D YpJV  UHQGHOWHWpV
iOODPiW YDODPLQW D] LJpQ\O  iOODP W|UYpQ\KR]iViW $PHQQ\LEHQ D IHOJ\HOHWL KDWyViJ
megállapítja, hogy a rHQGHOWHWpVL iOODP iOWDO Q\~MWRWW ROWDOPD]iV V]LQWMH QHP NLHOpJtW 
elrendelheti az adattovábbítás megtiltását.
(3) A személyes adatok valamely más államba való továbbításának minden esetben a
IHOJ\HOHWLKDWyViJHO ]HWHVtUiVRVpUWHVtWpVpQHNWiUJ\iWNHOONépeznie.
(4) A felügyeleti hatóság akkor engedélyezheti a személyes adatok továbbítását
valamely olyan államba, amelynek törvényhozása nem biztosít a román törvénnyel
Q\~MWRWWDO OHJDOiEE HJ\HQO  ROWDOPD]iVL V]LQWHW KD D] DGDWNH]HO  HOHJHQG  EL]WRVtWpNRW
n\~MW D V]HPpO\HN DODSYHW  MRJDLQDN ROWDOPD]iViUD ( EL]WRVtWpNRN D] DGDWNH]HO N pV D
WRYiEEtWiVW HOUHQGHO  WHUPpV]HWHV YDJ\ MRJL V]HPpO\HN N|]|WW PHJN|W|WW V]HU] GpVHNNHO
állapítandók meg.
  $     pV   EHNH]GpV HO tUiVDL QHP DONDOPD]DQGyN KD D] Ddattovábbítást
valamely különtörvény vagy Románia által ratifikált nemzetközi egyezmény alapján
YpJ]LN NO|Q|VNpSSHQ KD D WRYiEEtWiV YDODPHO\ E QFVHOHNPpQ\ PHJHO ]pVpUH
kivizsgálására vagy megtorlására szolgál.
  $ MHOHQ V]DNDV] HO tUiVDL QHP DONDOPD]andók, ha az adatfeldolgozást kizárólag
]VXUQDOLV]WLNDL LURGDOPL YDJ\ P YpV]HWL FpORNNDO YpJ]LN KD D] DGDWRNDW D] pULQWHWW
személy kifejezetten nyilvánosságra hozta vagy azok szoros kapcsolatban állnak az
pULQWHWWV]HPpO\N|]pOHWLV]HPpO\LVpJPLQ VpJpYHO vagy azon tettek nyilvános jellegével,
amelyekben az érintett személy részt vesz.
30. szakasz. –$]DGDWWRYiEEtWiVPLQGLJPHJHQJHGHWWDN|YHWNH] KHO\]HWHNEHQ
A mindig megengedett
a) ha az érintett személy explicit beleegyezését adta a továbbításba; amennyiben az
továbbítás esetei
adattovábbítást a 7., 8. és 10. szakaszban említett adatok bármelyikével kapcsolatban
végzik, a beleegyezést írásban kell adni;
E  KD D] DGDWWRYiEEtWiV D] pULQWHWW V]HPpO\ pV D] DGDWNH]HO  N|]|WW PHJN|W|WW
YDODPHO\ V]HU] GpV Ypgrehajtásához, vagy az érintett személy kérésére elrendelt,
HO V]HU] GpVLLQWp]NHGpVHNYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHV
F  KD D] DGDWWRYiEEtWiV D] pULQWHWW V]HPpO\ pUGHNpEHQ D] DGDWNH]HO  pV YDODPHO\
KDUPDGLNV]HPpO\N|]|WWLV]HU] GpVPHJN|WpVpKH]LOOHWYHDPHJN|W|WWYDJ\PHJN|WHQG 
V]HU] GpVYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHV
d) ha az adattovábbítás valamely fontos közérdek – nemzetvédelem,
közrendfenntartás vagy nemzetbiztonság – FpOMiEyO D EQWHW  SHU PHJIHOHO 
OHERQ\ROtWiViKR] YDODPHO\ MRJQDN D EtUyViJ HO WWL J\DNRrlásához vagy megvédéséhez
V]NVpJHV D]]DO D IHOWpWHOOHO KRJ\ D] DGDWRNDW H FpOUD pV D V]NVpJHV LG W PHJ QHP
haladóan dolgozzák fel;
e) ha az adattovábbítás az érintett személy életének, testi épségének vagy
egészségének oltalmazásához szükséges;
f) ha az adattovábbításra valamely nyilvános hivatalos dokumentumhoz való
KR]]iIpUpVWFpO]yHO ]HWHVNpUHOHPYDJ\DN|]|QVpJV]iPiUDKR]]iIpUKHW UHJLV]WHUHNE O
YDJ\ EiUPHO\ PiV GRNXPHQWXPRNEyO PHJV]HUH]KHW  LQIRUPiFLyNUD YRQDWNR]y YDODPHO\
kérelem nyomán kerül sor.
feltételei

VIII. FEJEZET
Kihágások és büntetések
Az írásos értesítés
elmulasztása és a
URVV]KLV]HP tUiVRV
értesítés

31. szakasz. – A 22. szakasz vagy a 29. szakasz (3) bekezdése feltételei közötti írásos
értesítés elmulasztása azon helyzetekben, amelyekben H] N|WHOH]  YDODPLQW D KLiQ\RV
vagy hamis információkat tartalmazó írásos értesítés továbbítása, amennyiben az
HON|YHWpVHIHOWpWHOHLE OHUHG QQHPPHUtWLNLDE QFVHOHNPpQ\IRJDOPiWNLKiJiVWNpSH]
pVOHMW OOHMLJWHUMHG SpQ]EtUViJJDOEQWHWHQG 
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32. szakasz. – $ V]HPpO\HV DGDWRNQDN YDODPHO\ DGDWNH]HO  YDJ\ D] H] iOWDO
felhatalmazott valamely személy által a 4-V]DNDV]RNHO tUiVDLPHJV]HJpVpYHOYDJ\D
12-15. szakaszokban illetve a 17. szakaszban említett jogok megszegésével való
IHOGROJR]iVD DPHQQ\LEHQ D] HON|YHWpVH IHOWpWHOHLE O HUHG Q QHP PHUtWL NL D
E QFVHOHNPpQ\IRJDOPiWNLKiJiVWNpSH]pVOHMW OOHMLJWHUMHG 
SpQ]EtUViJJDOEQWHWHQG 
33. szakasz. –$IHOGROJR]iVEL]WRQViJiUDpVEL]DOPDVMHOOHJpQHNPHJ U]pVpWFpO]y
intézkedések alkalmazására vonatkozóan 19. és 20. szakaszban említett kötelezettségek
WHOMHVtWpVpQHNHOPXODV]WiVDDPHQQ\LEHQD]HON|YHWpVHIHOWpWHOHLE OHUHG QQHPPHUtWLNLD
E QFVHOHNPpQ\IRJDOPiWNLKiJiVWNpSH]pVOHMW OOHMLJWHUMHG 
SpQ]EtUViJJDOEQWHWHQG 
34. szakasz. –A 27. szakaszban említett kivizsgálási feladatkör gyakorlása során a
felügyeleti hatóság által kért információk vagy dokumentumok rendelkezésre
ERFViWiViQDN HOXWDVtWiVD DPHQQ\LEHQ D] HON|YHWpVH IHOWpWHOHLE O HUHG Q QHP PHUtWL NLD
E QFVHOHNPpQ\ IRJDOPiWNLKiJiVWNpSH]pVOHMW OOHMLJWHUMHG 
SpQ]EtUViJJDOEQWHWHQG 
35. szakasz. – (1) A kihágások megállapítását és a büntetések alkalmazását a
felügyeleti hatóság végzi, amely e feladatkört átruházhatja a személyzete soraiból
WRERU]RWW HJ\HV V]HPpO\HNUH YDODPLQW D IHOJ\HOHWL pV HOOHQ U]pVL IHODGDWN|UUHO
UHQGHONH] DW|UYpQ\V]HULQWIHOMRJRVtWRWWV]HUYHNIHOKDWDOPD]RWWNpSYLVHO LYpJ]LN
(2) A jelen törvénynek a kLKiJiVRNUD YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHL NLHJpV]tWHQG N D
NLKiJiVRN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy  V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW HO tUiVDLYDO
amennyiben a jelen törvény másként nem rendelkezik.
  $ WpQ\PHJiOODStWy pV EQWHW  MHJ\] N|Q\YHN HOOHQ SDQDV] HPHOKHW  D
törvényszékek közigazgatási bíráskodási osztályain.
IX. FEJEZET
Záró rendelkezések

Hatályba lépés

36. szakasz. – A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való
N|]]pWpWHOpQHN LG SRQWMiEDQ OpS KDWiO\ED pV D KDWiO\ED OpSpVpW O V]iPtWRWW 3 hónapos
KDWiULG HOWHOWpW ODONDOPD]DQGy

Ezt a törvényt a Szenátus a 2001. október 15-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74.
V]DNDV]D  EHNH]GpVpQHND]HO tUiVDLW
1,&2/$(9 & 52,8
A SZENÁTUS ELNÖKE
(]W D W|UYpQ\W D .pSYLVHO Ki] D 01. október 22-i ülésén fogadta el, betartva Románia
$ONRWPiQ\DV]DNDV]D  EHNH]GpVpQHND]HO tUiVDLW
VALER DORNEANU
$.e39,6(/ +È=(/1g.(
Bukarest, 2001. november 21.
677. szám.
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ROMÁNIA ELNÖKE
DEKRÉTUM
a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása szabad
IRUJDOPDWHUpQWiUJ\~W|UYpQ\NLKLUGHWpVpU Ox)
Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján,
Románia Elnöke d e k r e t á l j a :
Egyetlen szakasz. – Kihirdetjük a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és
forgalma terén tárgyú törvényt, és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében.
ION ILIESCU
ROMÁNIA ELNÖKE
Bukarest, 2001. november 20.
946. szám.
_________
x)

Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. december 12-i 790. számában.
____________________
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