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Digitális változás a munka- és magánéletben

− Az IT már behatolt minden vállalkozási területre

− A személyes adatok helyi és globális szintű összevonása

− A mobil szolgáltatások (mobil végberendezések) alkalmazása

− Szoltáltatások kihelyezése (felhőalapú számítástechnika –

Microsoft 365)

− Az IT alkalmazásánál a szolgáltatás alapelve áll előtérben

− Szociális háló

− A „mesterséges intelligencia“(MI/AI) fogalma újjáélesztésre 

kerül
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Kihívások a vállalatok és az IT számára

− Hálózatépítés, különféle végberendezések alkalmazása (PC, laptop, tablet, 

okostelefon, adatszemüvegek, „home office“, dolgok internete)

− Egyre növekvő adatfajták és –mennyiségek (struktúrált, struktúrálatlan -> 

nagy mennyiségű adatok) 

− Adat-/rendszerbiztonság a  fennálló fenyegetettségekkel szemben

(belső/külső)

− Az adattárolás új helyszínei és formái (felhő)

− Jogi követelmények (általános adatvédelmi rendelet/GDPR, a hálózati és

információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv, az EU titokvédelmi

irányelve -> tisztességtelen verseny elleni jogszabály)
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Munkaügyi törvény és adatvédelem

Felelős személy

Alkalmazott

Üzemi

tanács

Érintett személy

Megbízás feldolgozója

Adatvédelmi jogszabály = 

általános adatvédelmi rendelet

(GDPR) és

adatvédelemről szóló törvény (DSG)

Ügyfelek

A munkaviszonyról és

a vállalkozások szervezeti

felépítéséről szóló

szövetségi törvény (ArbVG) 

Vállalkozás tulajdonosa

Munkaszerződési jogszabályhoz való

alkalmazkodásról szóló törvény (AVRAG)

Távközlésre vonatkozó törvény (TKG)

Tisztességtelen verseny elleni jogszabály
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Adatvédelem – Adatbiztonság –

Információbiztonság

Ábra: Gola et. al (2017): Datenschutz-Grundverordnung im Überblick, DATAKONTEXT (adaptált változat)
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Személyes adatok (Általános adatvédelmi rendelet

(GDPR) 4. cikke)

Minden olyan információ, amely egy azonosított vagy

azonosítható természetes személyre (a továbbiakban:„érintett

személyre“) vonatkozik

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
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A személyes adatok típusai

− Jelek (betűk és számok meglévő adatmaszkokba való bevitele

– pl. név, társadalombiztosítási szám, költségközpont)

− Képek (videófeljegyzés, képernyőkép, szociális hálózatokba

való bejegyzések [pl. profilkép])

− Szövegek (motivációs levél, elektronikus személyzeti akta)

− Időpontok (PC be- és kijelentkezés, MS Teams státuszjelentés, 

fénymásológép vagy gyártóberendezés kezelése)

− Földrajzi adatok (okos végberendezések, járművek GPS 

adatai)

− Audió-/Videóadatok (videóhívás feljegyzése, call centerben

történő felvétel)

− Minták (ujjlenyomat, írisz vagy kézvena szkennelése)
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Együttdöntést kötelezően előíró rendszerek
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A személyes adatok kategorizálása (1/2)
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A személyes adatok kategorizálása (2/2)
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Adatfeldolgozás a foglalkoztatás

összefüggésében (adatvédelmi irányelv 88. cikke) 

A tagállamok jogszabályok vagy kollektív megállapodások (155. 

preambulumbekezdés: vállalati szintű megállapodásokat beleértve) révén 

spezifikusabb előírásokat [irányozhatnak elő] a jogok és

szabadságok védelmének biztosítása érdekében, az 

alkalmazottak személyes adatainak feldolgozása tekintetében a 

foglalkoztatás összefüggésében …

Minden tagállam közli a Bizottsággal ... az általa ... elfogadott

jogszabályi rendelkezéseket. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/at_notification_art_88.3_complement_publish.pdf
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Üzemi tanács: Mi a teendő?

− A TÉNYLEGES helyzet (esetleges kívánt helyzet) 

megkérdőjelezése

* tájékoztatási kötelezettség a munkaviszonyról és a   

vállalkozások szervezeti felépítéséről szóló

szövetségi törvény (ArbVG) 91.§-a szerint, 

* a feldolgozási tevékenységekről vezetett jegyzék

(az adatvédelmi irányelv 30. cikke),

* elszámoltathatóság (adatvédelmi irányelv 5. cikke) 

− Támogatás igénylése a változások elemzésénél (műszaki, 

szervezésbeli, jogi szinten)

− Vállalati szintű megállapodás tárgyalása

− A folyamatos működés ellenőrzésének megszervezése
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A személyes adatok feldolgozásának

alapelvei (adatvédelmi irányelv 5. cikke)

− Jogszerűség, tisztességes feldolgozás, átláthatóság

− Célhoz kötöttség

− Adatminimalizálás

− Helytállóság

− Tárolás korlátozása

− Sértetlenség és bizalmasság: a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, alkalmas műszaki és szervezésbeli

intézkedések

-> Elszámolhatóság
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Az adatfeldolgozási tevékenységek jegyzéke
(adatvédelmi irányelv 30. cikke)

Minden felelős … valamennyi adatfeldolgozási tevékenységről

jegyzéket vezet, az alábbi adatokkal:

a) a felelős személy nevéről és elérhetőségi adatairól

b) az adatfeldolgozás céljairól;

c) az érintett személyek kategóriáinak, valamint a személyes adatok 

kategóriáinak leírásáról

d) olyan címzettek kategóriáiról, akikkel szemben már közzétették illetve

még közzé fogják tenni a személyes adatokat …

e) amennyiben lehetséges, a meghatározott törlési határidőkről …

f) amennyiben lehetséges, a műszaki és szervezésbeli intézkedések

általános leírásáról
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Az üzemi tanács általános hatásköre a 

munkaviszonyról és a vállalkozások

szervezeti felépítéséről szóló szövetségi

törvény (ArbVG) szerint
− ArbVG 89. § a jogszabályok betartásának ellenőrzése

− ArbVG 90. § beavatkozás

− ArbVG 91. § munkaadó tájékoztatási kötelezettsége, üzemi

tanács joga

− ArbVG 96. § beleegyezést kötelezően előíró intézkedések

− ArbVG 96a. § helyettesíthető beleegyezés

− ArbVG 97. § rendszabályok, vállalati felszerelések

használata
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További irodalom

1) https://shop.oegbverlag.at/haslinger-susanne-beschaeftigtendatenschutz

2) https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC12410148_2020_6

3) https://www.forba.at/wp-content/uploads/2021/06/Verarbeitung-persbez-Daten-und-
MitbestimmungFORBA-Bericht2021_DigiFonds.pdf

4) https://www.forba.at/beratung/datenschutz-in-der-betriebsratsarbeit/

https://shop.oegbverlag.at/haslinger-susanne-beschaeftigtendatenschutz
https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/ppnresolver?id=AC12410148_2020_6
https://www.forba.at/wp-content/uploads/2021/06/Verarbeitung-persbez-Daten-und-MitbestimmungFORBA-Bericht2021_DigiFonds.pdf
https://www.forba.at/beratung/datenschutz-in-der-betriebsratsarbeit/
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