KLART NAVIGÁTOR
Jogi aktualitások
2021. 12. hét

Visszamenőlegesen igényelhető támogatás
• Egy új rendelkezés értelmében a digitális oktatással érintett személyek a
veszélyhelyzet idejére visszamenőlegesen is igényelhetik az ingyenes internet
támogatást szolgáltatójuktól.
• Ehhez egy nyilatkozatot kell megtenni a jogszabályban foglalt tartalommal a
szolgáltató felé, melynek a személyes adatok mellett legfontosabb eleme a
jogosultságról való nyilatkozat, illetve az azt igazoló körülmény.
• A visszamenőlegesen tett nyilatkozat automatikusan feljogosít a teljes fennmaradó
veszélyhelyzeti időre is, az igénylás ellenkező nyilatkozat hiányában automatikusan
meghosszabbodik havonta.
• Jelenleg a 484/2020 Korm. Rendelet alkalmazásának határidejéig tehető ilyen
nyilatkozat, ez 2021. március 28. napját jelenti, ugyanakkor ezt minden valószínűség
szerint meghosszabbítják.
• A támogatás vissza nem térítendő.

Újabb adatvédelmi rendeletek a láthatáron
Megjelent az EU Bizottságának adatvédelemmel összefüggő
rendeleteinek, a Data Governance Act (DGA), illetve Digital Market
Act (DMA) tervezete.
A DGA kapcsán már lezajlott a társadalmi egyeztetés, ugyanakkor az
Európai Adatvédelmi Testület és az Európai Adatvédelmi Biztos
Hivatala álláspontja szerint számos rendelkezését pontosítani kell.
A DGA a közszférában rendelkezésre álló adatok megosztásának és
újbóli felhasználásának szabályait, illetőleg az ún. adataltruizmus
(ingyenes és önkéntes adatszolgáltatás) jelenségére vonatkozó
szabályozást tartalmaz.

DGA – szubszidiárius jogszabály kell legyen
A DGA körében vissza kell utalnunk a Magyar Állam formabontónak mondható, új szabályozásának, amely alapján a
nemzeti adatvagyon tartalma a közigazgatás szervei által értékesíthetőek lesznek, ugyanis a közszférában meglévő adat
szabályozási körébe tartoznak.
Ezen esetben legfontosabb kritérium: nem csupán az adatokat, hanem az adatokra mutató ún. metaadatokat is
anonimizálni kell akkor, ha az adatkezelés az eredeti céljától eltér (jelen esetben pedig ez a helyzet, ugyanis az adat
értékesítése nem elsődleges célja az adatvagyon kezelésének)
Az EU adatvédelmi szervei által megfogalmazott legélesebb kritika az, hogy a jelenlegi szabályozás értelmezhető akként,
hogy a DGA a GDPR mellett új adatkezelési jogalapokat hoz létre, illetve a GDPR-ral párhuzamosan alkalmazandó. Ehhez
képest a cél az, hogy a GDPR primátusa folytán a DGA szubszidiáriusan legyen alkalmazható. Azaz, ha a DGA alapján
kívánunk adatokat kezelni, úgy ezen kezelést is a GDPR szabályai szerint, a GDPR jogalapjai alapján tehetjük meg.
Az adataltruizmus körében új fogalmakat igyekszik bevezetni a DGA azon célból, hogy meghatározásra kerüljenek az ilyen
adatokat jogszerűen megosztó intézmények köre, ez ugyanakkor túl homályos a normaszövegben, így pontosításra
szorul.
Ami bizonyos, hogy a DGA új lehetőségeket de új kötelezettségeket is jelen az adatkezelők számára, például a DGA
alapján lekért adatvagyon tartalomban szereplő adatokról történő tájékoztatás kapcsán.
Amint a normaszöveg végleges lesz, úgy természetesen részletes elemzést adunk az új szabályokról.

DMA – fókuszban az online platformok
Az EU tulajdonképpen harcba szállt a nagy online platformok (Facebook, Google, Youtube,
Twitter, Tiktok stb.) hiányosan szabályozott adatkezelése ellen. Ennek egyik mérföldköve lesz a
DMA, melynek célja, hogy ezen platformok tevékenységét alapjaiban szabályozza, illetve a
fogyasztók és vállalkozások általi felhasználás területét is átírja.
A tervezet jelenleg társadalmi vita fázisban van, a magyar álláspont kialakítása érdekében a
Magyar Versenyjogi Egyesület – melynek Irodánk is tagja – felkérte tagjait a tervezet
véleményezésére, így részletekről még nem tudunk beszámolni.
Amint kialakulni látszik a tervezet szövege természetesen részletesen beszámolunk a
tartalomról, ugyanakkor a DMA kapcsolódik tematikus témánkhoz, hiszen a szerzői jog reformja
is többek között az online platformok működését szabályozza újra, ez pedig jól mutatja, hogy
ezen platformok kifejezetten az EU célkeresztjében vannak és komoly változások várhatók,
melyek a felhasználók, jogalkalmazók számára is új szabályokat vezetnek majd be.
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