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1. Mi az Európai Unió - Általános Adatvédelmi Rendelete? (EU GDPR)?
Az Európai Unió - Általános Adatvédelmi Rendelete (EU GDPR) egy új adatvédelmi szabályozás,
mely arra az eredeti vázra épül, melyhez a szervezeteknek igazodniuk kell.
A rendelet az összes olyan területet érinti, ami az EU-ban személyes adatokkal kapcsolatos lehet,
pl. azok megtartása, bizalmas védelme, vagy feldolgozása.

2. Miért kellett a már meglévő adatvédelmi szabályozást frissíteni?
Az eredeti adatvédelmi direktíva még a társadalmi média és egyéb online szolgáltatások
megjelenését megelőzően, 1995-ben lépett hatályba. Mivel direktívaként fogadták el, annak
meghonosítása különböző volt az EU egyes országaiban. Az EU GDPR-nek az a célja, hogy a mai
bonyolult világban a személyes adatok védelméhez fűződő jogalkotás megfelelő legyen, és az EU
azt akarja elérni, hogy mindenki ugyanazokat a szabályokat alkalmazza. A folyamat végén az
adatalanynak kell ennek leginkább hasznát látnia, hiszen a szabályozás nagyobb ellenőrzést és
több tulajdonjogot biztosít neki adatai fölött.

3. Mire találták ki az EU GDPR-t?
Az EU GDPR- t arra tervezték, hogy
 szigorúbb minőségi szabványokat vezessen be személyes adatai kezelésével,
feldolgozásával és tárolásával kapcsolatban, és
 Az „elszámoltathatóság” fogalmát hangsúlyozzuk. A szervezeteknek tudni kell majd
bizonyítani, hogy megfelelnek az EU GDPR-nek, és erős vezetési háttérrel működnek. A
Franklin Templeton Investments (FTI) is azon dolgozik üzleti partnereivel és
beszállítóival, hogy teljesítse azokat a kötelezettségeket, melyek a személyes adatok
védelméből és kezeléséből erednek.
 Erősíteni és egységesíteni kell az EU-n belüli magánszemélyek adatainak védelmét akkor
is, ha azok EU-n kívülre kerülnek.
 Biztosítani kell, hogy a magánszemélyek előzetesen tájékoztatást kapjanak arról, hogy
milyen adatokat gyűjtenek róluk, és milyen célból történik mindez. A nagyobb
átláthatóság az EU GDPR egyik fő témája.
 A beleegyezést megfelelően regisztrálni kell, ahol és amikor ez alkalmazható.
 Reagálni kell minden adatlopásra, és az illetékes szabályozói testületet 72 órán belül
értesíteni kell. Biztosítani kell, hogy az érintett adatalanyok is haladéktalanul tudomást
szerezzenek az esetről.
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4. Ha ez ütközik más országok szabályozásával, melyik jogszabálynak
kell érvényt szerezni?
Amennyiben az EU GDPR rendelete és egy EU-n kívüli ország szabályozása ellentétbe kerül
egymással, az adatvédelmi megbízott és az illetékes jogtanácsos egyedileg elbírálja, hogy melyik
törvény élvezzen elsőbbséget.

5. Milyen hatása lesz a Brexit-nek az EU GDPR-re?
Az EU GDPRminden EU székhelyű és EU-állampolgárságú ügyfelekkel rendelkező cégre
érvényes. Területen kívüli érvényessége is van, tehát a nem-EU tagországok is érintettek. Bár az
Egyesült Királyság az EU-ból való kilépésre készül, ennek ellenére az EU GDPR-t be kell tartania,
ha továbbra is szeretne az EU-n belüli országokkal kereskedni illetve szolgáltatásokat nyújtani.
Ennek egyik oka az az átmeneti időszak, amely az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének
végéig tart. Az Egyesült Királyságnak, amíg az EU tagja, be kell tartania a rendeletet. A másik ok
az EU GDPR területen kívüli jellege. Ha a brit cégek a Brexit után is kapcsolatban maradnak az
EU-val, akkor az EU GDPR-t továbbra is be kell tartaniuk, ha nem akarnak jogsértést elkövetni.

6. Mit jelent az „adatalany” kifejezés?
Az „adatalany” kifejezés az EU GDPR szerint egy általános meghatározás bármely
magánszemélyre (azonosítható természetes személyre), akiről személyes adatot tárolnak. Ilyen
lehet pl. egy aktív, vagy korábbi befektető, jövőbeni partner, alkalmazott, szerződésben álló fél,
független pénzügyi tanácsadó, vagy ehhez kapcsolódó fél, pl. kedvezményezett, meghatalmazott
aláíró, gyám, stb.

7. Mit jelent a személyes adat?
Az EU GDPR azt nevezi személyes adatnak, ami alapján egy természetes személyt azonosítani
lehet.
A személyes adat bármely olyan információt jelent, ami egy azonosított, vagy azonosítható
természetes személyhez köthető („adatalany”).
Az azonosítható természetes személy azt jelenti, hogy valaki közvetlenül, vagy közvetetten
azonosítható, ha egy természetes személy azonosító jegyére utalunk, pl. név, azonosító szám,
lakhely, vagy online azonosító, vagy egy vagy több hozzá köthető egyedi testi, fiziológiai,
genetikai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy társadalmi identitási jegyet említünk. Például
személyes adat lehet a lakcím, DNA, facebook-profinév, egy arckép, vagy bármely olyan
információ, melynek/melyek segítségével valakit és csak őt be lehet azonosítani.

4

Külső gyakran ismételt kérdések
Vannak egyéb kategóriába eső személyes adatok is, mint a vallási hovatartozás, szexuális
orientáció, faj, etnikai háttér, politikai vélemény, egészségpénztári és szakszervezeti tagság,
melyekre további adatvédelmi szabályozás vonatkozik.
A természetes személy élő személyt jelent. Az EU GDPR nem vonatkozik jogi személyekre, pl.
cégekre, vagy jótékonysági szervezetekre, sem pedig elhunyt személyekre.

8. Mikor lépett hatályba az új adatvédelmi rendelet?
A rendelet hatályba lépésének időpontja a 2016. április 27-i törvénynek megfelelően 2018.
május 25.

9. Kire vonatkozik az EU GDPR?
Az EU GDPR minden adatalanyra vonatkozik, aki az EU 28 tagállamának bármelyikében lakik,
illetve minden más országra, amelyben tagállami törvény érvényes. Ilyenek az Európai
Gazdasági Térség (EEA) tagállamai, tehát Izland, Norvégia és Liechtenstein.
A végzett tevékenységtől függően a rendelet még akkor is releváns, ha az EU-ban lakó
magánszemély adatait az EU-n KÍVÜL dolgozzák fel. Ha például egy az USA-ban bejegyzett cég
német ügyfeleknek ad el árut, vagy szolgáltatást, az EU GDPR-t be kell tartania.
Ugyanígy, ha egy az EU-ban bejegyzett cég egy olyan magánszemély személyes adatait kezeli, aki
az EU-n kívül lakik, az EU GDPR-t be kell tartania.

10. Én/Mi nem lakom/lakunk az EU-ban. Akkor is vonatkozik rám/ránk
a szabály?
Bizonyos körülmények esetén – igen. Ha a személyes adatot az EU-belül kezelik (pl. egy olyan
alap miatt, mely Luxemburgban van bejegyezve), ez a tevékenység nem marad figyelmen kívül,
függetlenül attól, hogy a személyes adat honnan származik, vagy hogy az adatalany hol lakik.
Ezek a szabályok azokra is kiterjednek, akik csak rövid időt töltenek az EU-ban (pl. turistaként),
és azokra is, akik EU állampolgárként utaznak az EU-n kívülre.
Kérjük vegye figyelembe, hogy az állampolgárság nem tényező, ha azt akarjuk meghatározni,
hogy az adatalanyra vonatkozik-e a szabályozás. A lényeg, hogy a személyes adatot hol
dolgozzák fel, illetve hogy a személyes adat kire vonatkozik.
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11. Az FTI-vel való kapcsolatomnak van abban bármilyen szerepe,
hogy az EU GDPR-t hogyan alkalmazzák?
Az EU GDPR minden élő magánszemélyre vonatkozik, függetlenül attól hogy az Ön információit
kezelő céggel Önnek milyen viszonya van. Éppen ezért az FTI-nél ebből a szempontból teljesen
mindegy, hogy Ön befektető, közvetítő, kereskedő, vagy bármely más módon áll-e velünk
kapcsolatban, személyes adatainál alkalmazni fogjuk az EU GDPR-t. Azonban kérjük, vegye
figyelembe, hogy kapcsolata és más vonatkozó törvények, mint pl. pénzmosás elleni törvény,
vagy más pénzügyi szabályok alapján különbözőképpen alkalmazhatjuk az EU GDPR-t.

12. Kell tennem/tennünk valamit? Mi változik a
szempontomból/szempontunkból adatalanyként?
Adatalanyként azt ajánljuk, hogy nézze át a megfelelő adatvédelmi szabályozást részletesen
azzal kapcsolatban, hogy adatait hogyan használjuk, őrizzük és kezeljük. Kapcsolatunk nem
változik, mindössze csak tisztázzuk jogait és felelősségünket az Önről, mint befektetőről, üzleti
partnerről, disztribútorról, stb. tárolt információkat illetően.
Kérjük olvassa el a frissített Adatvédelmi és Süti Hirdetményünket.

13. Melyek az egyéni jogok?
Az EU GDPR új jogokat biztosít a magánszemélyeknek, de megtartja a már meglévőket is az
alábbi területeken:
 Az információhoz jutás joga
 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
 A helytelen adatok javításának joga
 A törlés joga –az FTI nem tarthatja meg az adatokat annál tovább, mint ahogyan azt a
gyűjtési célkor meghatározták
 A felejtés joga–Bizonyos körülmények esetén a magánszemély kérheti, hogy személyes
adatait töröljék
 Egyes adatfeldolgozási tevékenységek (pl. profilkészítés) ellenzésének joga
 Az adatfeldolgozás korlátozásának joga
 Az adatok hordozhatóságának joga

14. Hogyan lehet az egyéni jogokat kérni?
Ha egy magánszemély egyéni jogi kérést szeretne beadni, az FTI-nél ezt írásban (postai levél, fax,
vagy e-mail) kell megtennie, és az üzenetben a kérelmi űrlapon jelzett összes információt meg
kell ehhez adnia. Ezért azt javasoljuk, hogy ha az FTI-nek adatvédelmi jogokra vonatkozó
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kérelmet adnak be, akkor a jogi kérelmi űrlapot töltsék ki, jogilag azonban érvényes az is, ha
kérelmüket más módon nyújtják be.
Kérjük tekintse meg az Adatvédelmi és Süti Hirdetményünket, ahonnan a jogi kérelem űrlapját is
letöltheti.
A kérőlapot és az e-maileket a következő címre kell küldeni:
DataProtectionOfficer@franklintempleton.com
A postai cím a következő:
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.
FAO: Data Protection Officer
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
Faxszámunk: +352 46 66 76
A kérés beérkeztekor azt megvizsgáljuk, fontolóra vesszük és eldöntjük, hogy FTI módjában álle azt teljesíteni, ahhoz további információra van-e szüksége, vagy bármely ok miatt el kell-e a
kérelmet utasítanunk. A kompletten kitöltött jogi kérőlap/megfelelő részletességgel kitöltött
írásos beadvány beérkezését követő 30 napon belül a jogszabályoknak megfelelően FTI
tájékoztatja a magánszemélyt arról, hogy teljesítette-e a kérést, vagy sem. Minden kérés, az
arról hozott döntés, és minden az adatalannyal folytatott kommunikáció rögzítésre és
dokumentálásra kerül, és átadható a felügyelő hatóságnak, ha azok azt kérik.

15. Nem vagyok/vagyunk közvetlen kapcsolatban az FTI-vel. Hová
küldjem/küldjük az egyéni jogi kérésemet/kérésünket?
Minden ügyfelünk, akit harmadik fél szolgál ki, közvetlenül nekünk is címezheti kérését (lásd
Q13), vagy a harmadik félnek is elküldheti az FTI jogi kérőlapját postán, e-mailben, vagy faxon.
Minden kérést eseti alapon bírálunk el.

16. Mi az adatmegtartási politika?
E frissített adatvédelmi közlemény szerinti személyes adatait az FTI addig tartja meg, ameddig
azokra szükség vanabból a célból, amiért begyűjtöttük azokat. Ez függ attól a jogalaptól is, amely
alapján az adatokat megkaptuk, és/vagy hogy van-e további jogi/szabályozói kötelezettsége az
FTI-nek arra, hogy a személyes információt megtartsuk.
Általánosságban ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat a fennálló kapcsolat idejére, illetve az
adózási, céges, vagy pénzügyi szolgáltatási törvények és előírások által megszabott időre tartjuk
meg. Ez országról országra változhat, azonban az esetek többségében ez a kapcsolatunk
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időtartamát, és annak megszűnte után még 7-10 évet jelent, attól függően, hogy milyen
információról van szó.

17. Hogyan és kinek jelezték ezeket az adatvédelmi
szabályváltozásokat?
Az FTI EU GDPR Globális Kezdeményezésének részeként ezt a változást az FTI frissített
Adatvédelmi Hirdetményére mutató linkekkel kommunikálták meglévő részvényeseik és azok
érintett partnerei felé.
Ezen túlmenően az FTI értékesítési és marketing csoportjainak valamennyi kapcsolata
tájékoztatást kapott erről a változásról.
A változásokról tájékoztattuk az egyéb érintett feleket is, pl. az intézményi befektetőket, külső
TA elemzőket és platformokat, disztribútorokat, beszállítókat, külső ügyvédi irodákat és
igazgatósági tagokat.

18. Milyen intézkedéseket tett az FTI a cégen belül az EU GDPR-nek
való megfelelőség érdekében?
2017 elején az FTI globális programot kezdeményezett, hogy a hatályba lépés dátumáig
szükséges változásokat bevezessék, valamint hogy nagyszabású terv születhessen a szóban forgó
megfelelőségi területekre. A program a világ minden érintett üzleti területére vonatkozik.
Az FTI a következő legfontosabb változási területeket jelölte meg:
 Üzleti folyamatok és rendszerszintű funkcionalitás, melyek a magánszemélyek jogi
kéréseit naprakészen tartják
 Céges megoldások kiértékelése a magánszemélyek jogi kéréseinek központosítására és
követésére
 Partnerséget alakítottak ki Jogi és Megfelelőségi területekkel, hogy egy adatvédelmi
megbízotti keretrendszert dokumentáljanak
 Kibővítették a már meglévő adatvédelmiszabályzatukat, hogy az megfeleljen az EU
GDPR-nek.
 Beszállítói kapcsolatok, ahol fejlesztési tevékenységekre volt szükség az egyéni jogok
támogatására
Az Üzleti Egységi Készenlét (BUR) is szóba került. Néhány fontos fókuszterület:
 Az ügyféldokumentáció frissítése
 Külső kommunikáció befejezése
 Adatvédelmi hirdetmények megalkotása és terjesztése
 Az FTI üzleti partnereivel és beszállítóival szerződésáttekintések és szükséges frissítések
elvégzése
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A Franklin Csoport a szabályozásnak megfelelően tapasztalt EU adatvédelmi megbízottat jelölt
ki. Ez a személy Luxemburgban dolgozik, és az EU GDPR-t minden tekintetben felügyeli.

19. Mit tesz az FTI az adatminimalizációért?
Az FTI folyamatosan minimalizálja az adatmennyiséget, ahol csak lehetséges. Az EU GDPR
részeként az FTI áttekintést készített, hogy az új, szigorúbb követelményeknek is megfeleljen. Az
átvizsgálás részeként kimondták, hogy az FTI-nél tárolt valamennyi adatnak „jogos célja” kell
legyen. Az FTI folyamatosan mindenhol vizsgálja, hogy vannak-e adatduplázások a szervezeti és
szabályozói kereteken belül.

20. Hogyan biztosítja az FTI, hogy az adatok pontossága
megmaradjon?
Az FTI mindig is nagyon gondot fordított annak szavatolására, hogy az adatok pontosak
legyenek, és az EU GDPR előtt többféle ellenőrzéssel és folyamattal biztosította azok
helyességét. Az EU GDPR-t követően nincs szükség egyéb tevékenységre ahhoz, hogy az FTI
adatok pontossága biztosított legyen.
Ha úgy találta, hogy az FTI-nél Önről nyilvántartott adatok bármelyike pontatlan, kérem, hogy
vegye fel velünk a kapcsolatot a szokásos módon , hogy ezt üzleti eljárásaink alkalmazásával
kijavíthassuk, mint pl. adatváltozási kérelem kitöltése. Ha a korrekció nem időben, vagy
egyáltalán nem történik meg, akkorbenyújthatja az egyéni jogok kérőlapjának korrekciós jogi
kérelmét is.

21. Milyen biztonsági intézkedéseket tesz az FTI a személyes adatok
megóvására?
Az FTI számos információbiztonsági eszközt alkalmaz a részvényesi és üzleti információ
bizalmasságának, sértetlenségének és elérhetőségének megvédésére a kiszámítható
fenyegetések ellen. Vannak olyan műszaki és szervezeti jellegű ellenőrzési elemek is, melyek az
adatalany jogát és szabadságát védik (különösen az átláthatóságot, a személyes adatokhoz való
hozzáférést, a személyes adatok gyűjtésének forrását, a javítás és a törlés jogát, a feldolgozás
korlátozásának és az adatok hordozhatóságának jogát, valamint a tiltakozás jogát). Az irányelv
azt is biztosítja, hogy az FTI-nek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tennie a vonatkozó
törvényekben és jogszabályokban meghatározott bizalmas információk védelmére.

22. Hogyan kezeli az FTI a harmadik felektől kapott adatokat?
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Az FTI a biztonság, pontosság és minimalizáció terén pontosan ugyanúgy kezeli a harmadik féltől
kapott személyes adatokat, mint az összes többi adatot.

23. Adatfeldolgozó vagy adatkezelő az FTI?
Az EU GDPR szerint a személyes adatokat gyűjtő és feldolgozó intézmények vagy személyes
adatok adatkezelői, vagy azok feldolgozói.
A rendelet 4. cikke alapján a személyes adatok adatkezelőinek és feldolgozóinak meghatározása
a következő:
 Adatkezelő – “az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza”
 Adatfeldolgozó – “az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség,
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel”
Az FTI sok üzleti partnerrel rendelkezik, és ezek a kapcsolatok az üzleti igények kielégítése
érdekében igen sokoldalúak. E kapcsolatok sokszínűsége miatt egyes partnereinknek az FTI
adatkezelő, vagy társult adatkezelő, míg másoknak az FTI adatfeldolgozó.

24. Milyen büntetés jár azért, ha valaki nem tartja be az EU GDPR-t?
Az EU GDPR be nem tartása az FTI-nek és külső partnereinek is potenciálisan akár 20 millió eurós
bírságba, vagy a globális forgalom 4%-ába is kerülhet, attól függően, hogy melyik összeg
nagyobb. Ez drasztikus növekedés az előző irányelvhez képest.

25. Mi az FTI szabálysértési eljárása?
Az adatokkal kapcsolatos szabálysértéseket az EU GDPR-rel összhangban kezeljük. Ahol a
törvény előírja, az érintett személyes adatalanyokat értesítjük az adatokkal kapcsolatos
szabálysértés tényéről.

26. Milyen ügyféldokumentációt frissítettek?
Az FTI módosította az összes érintett ügyféldokumentációt a megfelelő EU GDPR frissítéssel,
beleértve ebbe a jelentkezési lapokat és a hatályban lévő alapok prospektusait is.

27. A disztribúciós megállapodásokat is frissítették?
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Az FTI disztribúciós megállapodássablonját kiegészítették egy rövid, az EU GDPR-ről szóló
bekezdéssel.
Nem tervezik a már meglévő megállapodások többségének frissítését, mert ezek tartalmaznak
egy általános disztribútori kötelezettséget arra, hogy a „vonatkozó törvényeknek” megfelelően
működnek.
Az FTI azonban megújította a már megkötött megállapodást azokkal a disztribútoraival, akik
adatfeldolgozóként is tevékenykednek, például az olaszországi és lengyelországi
disztribútorokkal.

28. A nyilatkozatokat is frissítették?
A kimenő e-mailek jogi nyilatkozataitfrissítették, ahol ez releváns volt, és beletették az FTI
Adatvédelmi és Süti Hirdetményére mutató linket.

29. Érinti a változás a már meglévő szerződéseket az FTI
beszállítókkal/értékesítőkkel?
Azok az FTI-vel szerződő értékesítők, akik az EU GDPR hatálya alá esnek, iparági standard

szerződéskiegészítést kell kössenek velünk, mely az EU GDPR összes vonatkozó
aspektusát tartalmazza a megfelelőség érdekében, ha adatfeldolgozóként is
tevékenykednek.

30. Kik azok az adatalanyok, akikről az FTI személyes adatokat tárol,
melyek ezek a személyes adatok, miért tárolják, hogyan dolgozzák
fel, és kivel osztják meg azokat?
További részletekkel kapcsolatban olvassa el az Adatvédelmi és Süti Hirdetmény-t, mely több
nyelven is megtalálható itt.
Személyes adatokat több okból is tárolunk:
 Az adatalany beleegyezett
 A személyes adat szükséges a szerződés elkészítéséhez
 Szabályozói kötelezettség
 Fontos érdek védelme
 Közérdek védelme
 És legitim érdekek
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31. FTI átad-e adatokat alvállalkozóknak?
Az FTI üzleti modellje szükségessé teszi alvállalkozók közreműködését. FTI üzleti célok teljesítése
érdekében megoszt személyes adatokat az illetékes alvállalkozókkal. Ezekkel az alvállalkozókkal
minden megállapodást és szerződést frissítettünk, hogy ugyanolyan szintű védelem és
ugyanazok a jogok érvényesüljenek, mint FTI-nél.

32. Kikerülhetnek-e az EGT-ből FTI-nél lévő személyes adatok? Ha
igen, miért, és hogyan kezelik ezt az EU GDPR-ra tekintettel?
Adatokat lehet továbbítani, illetve adatok hozzáférhetők mind EU-n belüli, mind EU-n kívüli FTI
irodák között email és Sharepoint rendszerünkön keresztül.
További részletekkel kapcsolatban olvassa el az Adatvédelmi és Süti Hirdetmény-t.

33. Kit kell keresni, ha több információra van szükség?
Elsődlegesen a velünk meglévő kommunikációs csatornákat kell használnia, akár helyi
ügyfélszolgálati irodánkról, akár értékesítési és marketing csoportunkról van szó.
Amennyiben ők nem tudnak segíteni, megadják Önnek a megfelelő belső adatvédelmi
koordinátor (DPC), vagy adatvédelmi szakértő (DPS) elérhetőségét, hogy kérdésére hatékonyan
válaszolhassunk.
Összetettebb kérdések esetén az adatvédelmi megbízott (DPO)-hoz is irányíthatják Önt, akit akár
közvetlenül is megkereshet a következő e-mail címen:
DataProtectionOfficer@franklintempleton.com
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