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HATÁROZAT

A Nemzeti Adatvédeimi és I Ibbiaktlan: Hatóság) előtt_
_ kérelmező (lakóhely: a továbbiakban: Kérelmező)
helyesbitéshez és tórléshez k7~I,..tv- 6722 Szeged,TiszaLajos
krt. 85-87" a továbbiakban: történt megsértésének megállapítására irányult
kérelméreindultadalvédelmihatóságielj,3rasb.,naz alábbi döntésthozza,

LAHatósága kérelemtörléshezvalójog megsértésénekmegállapitásáravonatkozórészének

helyt ad.

1.1,A Hatóságmegállapitja,hogy a Kötelezettnem tett elegeta Kérelmező törléshezvaló érintetti
joga gyakorlásárairányult kéreimének,és jogalap nélküli kezeli a Kérelmezőtelefonszámadatát,
továbbáaz adat kezelésévela célhozkötöttségés az adattakarékosságelvét is megsértette,

1.2.A Hatóság megállapítja, hogya Kötelezett a Kérelmezőt előzetesen nem tájékoztatta
személyesadatána gyüjtésecéljátóleltérőcélbóltörténőadatkezeléséröl.

1.3,AHatóság egyúttal megtiltja a Kötelezettneka telefonszám kezelését, és
elrendeli,hogy ezt az adatot valamennyinyilvántartásábóltörölje, Az adaUörléstényét, valamint
azt, hogyatörlésról a Kérelmezötis értesítette,igazoljaa Hatóságnak,

1.4,Felszólitjaa Hatósága Kötelezettet,hogyamegtett intézkedéseirőlszöló igazolásta bírósági
felülvizsgálatkezdeményezéséreirányadó keresetinditásihatáridő lejártától számított 30 napon
belül küldjemega Hatóságnak,

II.A kérelem arra irányuló részét, hogya Hatóság állapitsa meg a helyesbitéshez való jog
me~sértésétis,a Hatóságelutasitja.·-----'~ """""""""",,'

III.AKötelezettetaz általavégzettjogellenesadatkezelésmiatta Hatóság

1.000.OOO Ft, azazegymillió forint
adatvédelmi bírság

megfízetésérekötelezi.

A hatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak viseléséről nem
rendelkezetta Hatóság,

A bírságot a bírósági felülvizsgálat kezdeményezéséreirányadó keresetindítási határidő
lejártátólszámított15 napon belűl a Hatóságközpontosítottbevételekbeszedésecélelszámolási
forintszámlája (10032000-01040425-00000000Központosítottbeszedesi számla IBAN: HU83
1003 2000 01fl4 0425 0000 0000) javára kell megfizetni, Az ősszeg átutalásakor a
NAIH/2018/ BíRS számrakell hivatkozni,





A Kötelezett nyilatkozata és a Kérelmezö által becsatol! - REKL', /2018.sz. - iratok
szerint a Kötelezetthez 2018. j r. napjánérkezetta Kérelmezölakcímadathelyesbítéséreés
telefonszámadattörlésére irányuló érintetti kéreime, melyre 2018. napján irt a
Kötelezett válaszlevelet. A Kötelezett válaszábanmegtagadtaalakcímadat nelyesbitéséreés a
telefonszámadattörtéséreirányulókérelmet.

A Kötelezett a lakcimváltozás módosítására vonatkozó eljárásrendjével kapcsolatban azt
nyilatkozta,hogy ezt a személyesadatot kizárólaghatóságáltal kiállítottdokumentumvagy annak
másolatabemutatásávalmódosilja. A Kötelezett az okmánymásolattalkapcsolatos adatkezelés
vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelözéséröl és
megakadályozásárólszóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Prnt.) rendelkezéseire
hivatkozott, mely elöíria az ügyfelet azonosite adatok kórét és az azonositáshoz szükséges
dokumentumokat.

II.Az űgyben alkalmazandó jogszabályok

A természetesszemélyekneka személyesadatok kezelésetekintetébentörténő védelmérőlés
az ilyen adatok szabad áramtásáról. valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kivül helyezéséről
szóló 2016/679 (EU) rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 2. cikk (1)
bekezdése szerint a rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben
automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak az adatoknak a nem automatizált
kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy
nyilvántartáSirendszerrészévékivánnaktenni.

Az általános adatvédelmi rendelet (47) preambulumbekezdésealapján, ha az adatkezelés
jogatapja a jogos érdek, akkor előzetesen érdekmérlegeléstkell elvégezni, melynek keretében
többek között meg kell határoznia jogos érdeket,az érintettregyakorolthatást, továbbáazt, hogy
az adatkezelésszükséges,illetve arányos-e,valamint mérlegelnikell, hogy a jogos érdek vagy
pedigaz érintettijog-e a magasabbrendű.

Az általánosadatvédelmirendelet 5. cikk (1) bekezdésb) pontja alapján a személyesadatok
gyűjtése csak meghatározott,egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkela célokkalösszenemegyeztethetőmódon.(..célhozkötöttség"),

Az általánosadatvédelmirendelet5. cikk (1) bekezdésej pont alapján a személyesadatok az
adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesrekell korlátozódniuk("adattakarékosság').

Az általánosadatvédelmirendelet6. cikk (1) bekezdésalapján a személyesadatok kezelése
kizárólagakkorés annyibanjogszerű,amennyibenlegalábbaz alábbiakegyiketeljesül:

aj az érintetthozzájárulásátadtaszemélyesadatainakegy vagy több konkrétcélból történő

f) az adatkezelésaz adaikezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesitéséhez
szükséges,kivéve, ha ezen érdekekkelszembenelsőbbségetélveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvetőjogai és szabadságai,amelyek személyesadatok védelmét teszik szükségessé,
különösen,ha az érintettgyermek.

Az általánosadatvédelmirendelet6. cikk (4) bekezdésalapjánha az adatgyűjtéscéljátóleltérö
célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásánvagy valamely olyan uniós vagy
tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos intézkedésnekminösül egy demokratikus
társadalombana 23. cikk (1) bekezdésébenrőgzítettcélok eléréséhez,annak megállapításához,
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A Kötelezett nyilatkozata és a Kérelmező által becsatolt - REKL 12018.sz. - iratok
szerint a Kölelezetthez 2018. j t, napján érkezett a Kérelmező lakcímadat helyesbítésére és
telefonszámadat törlésére irányuló érinteIti kérelme. melyre 2018. napján írt a
Kötelezett válaszlevelet. A Kötelezett válaszában megtagadta alakcímadat helyesbítésére és a
telefonszámadat törlésére irányuló kérelmet

A Kötelezett a lakcímváltozás módosítására vonatkozó eljárásrendjével kapcsolatban azt
nyilatkozta, hogy ezt a személyes adatot kizárólag hatóság által kiállított dokumentum vagy annak
másolata bemutatásával módositia, A Kötelezett az okmánymásolattal kapcsolatos adatkezelés
vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseire
hivatkozott, mely előírja az ügyfelet azonosító adatok köret és az azonosításhoz szükséges
dokumentumokat.

ll. Az ügyben alkalmazandó jogszabályok

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kivül helyezéséről
szóló 2016/679 (EU) rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 2. cikk (1)
bekezdése szerint a rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben
automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak az adatoknak a nem automatizált
kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy
nyilvántartási rendszer részévé kivánnak tenni.

Az általános adatvédelmi rendelet (47) preambulumbekezdése alapján, ha az adatkezelés
jogalapja a jogos érdek, akkor előzetesen érdekmérlegelést kell elvégezni, melynek keretében
tőbbek közölt meg kell határozni a jogos érdeket, az érintettre gyakorolt hatást, továbbá azt, hogy
az adatkezelés szükséges, illetve arányos-e, valamint mérlegelni kell, hogy a jogos érdek vagy
pedig az érintettí jog-e a magasabb rendü.

Az általános adatvédelmí rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes adatok
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. (.célhoz kötöttség").

Az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés ej pont alapján a személyes adatok az
adatkezelés céljai szempontjából megfelelöek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság·).

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés alapján a személyes adatok kezelése
kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

aj az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célbóltörténö

f) az adatkezelés az adatkezelö vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogaí és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (4) bekezdés alapján ha az adatgyűjtés céljátÓl eltérő
célból történö adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy valamely olyan uniós vagy
tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos intézkedésnek rninösül egy demokratikus
társadalomban a 23. cikk (1) bekezdésében rögzített célok eléréséhez, annak megáliapításához,
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A fentiekre hivatkozással a Hatóság megállapította, hogya Kötelezett adatkezelése nem felel meg
a célhoz kötöttség és a szükségesség (.adatakarékosság") elvének sem, ezért az általános
adatvédelmí rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjának rendelkezésébe ís ütközik.

111.5. A Kérelmező helyesbitéshez való joga gyakorlasára irányult kéreime

A Kérelmező a 2018. 07. 12-én kelt levelében jelezte a Kötelezetlnek, hogy megváltozotl a
lakcíme. A Kötelezett a 2018. al án kelt válaszlevelében közölte. hogy nyilvántartó
rendszerében lakcímként csak akkor togJa rögzíteni az új takeim adatot, ha a Kérelmező megküldi
számára a lakcímkártyája másolatát.

A Kötelezett a lakcimváltozás módosítására vonatkozó eljárásrendjével kapcsolatban azt
nyilatkozta a Hatóságnak. hogy ezt a személyes adatot kizárólag hatóság által kiállitott
dokumentum vagy annak másolata bemutatása esetén módosítja.

Az eljárás során tett fenti nyilatkozatának ellentmond az a tény. hogy a Kötelezett
nyilatkozatához mellékelt "Levelezési cím, címváltozás bejelentése" elnevezésü formanyomtatvány
szerint ,AI/andó lake/in változás bejelentése kizárólag lakcímká!1ya másolatának megküldésével
egyidejűleg, Irásban tö!1énhet postai úton vagy Társaságunk intemetes web-felületéf'Ól"_Tehát az
Okmány bemutatására vatójában nincs lehetőség és nem is elegendö az adatváltozás
bejelentéséhez.

A Kötelezett az okmánymásolattal kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt) rendelkezései re hivatkozott, mely elöí~a az ügyfelet azonosító adatok köret
és az azonosításhoz szükséges dokumentumokat. A lakcímadat is ezen adatok közé tartozik.

A Pmt 7. § (8) bekezdésében szereplö okmánymásolási kötelezettség a szolqáltatók
ügyfélátvilágitási kötelezettségéhez kapcsolódik. A Kőtelezett által hivatkozott Pmt. 6. § sorolja fel
azokat az eseteket. amikor ügyfél-átvilágitásí kötelezettsége van a Pmt. hatálya alá tartozó
szolgáltatóknak. Ezen felsorolás azonban nem említi azt az esetet. ami jelen - kérelemre índult -
hatósági ügy egyik tárgyát képezi, azaz alakcímváltozás bejelentésének az esetét

A Kötelezett nyilatkozata szerint ,a lakcimet igazoló hatósági ígazolványról csak a címadai
másolatára van szűksége a Társaságnak", "nem kéri az igazolvány mindkét oldalának a
másolatát", továbbá a Kötelezett nyilatkozata szerint "A papir alapon beérkezett példány a
digitalizálását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül. A digitalizált személyes okmány
másolatokat 15 nap el/eltével töröljűk a nyilvántartásunkból ."

A lakcimadat módosítással kapcsolatos eljárásrend vonatkozásában a Kötelezett
nyílatkozatának 6. pontja szerint "levelezési címként rögzíti a nyilvánta!1ásába és azt követően azt
használja az ügyfelével történó kapcsolattartásra". A Kötelezett ugyanebben a pontban tett
nyilatkozata szerint .,A Jogi Képvíselő bejelentése alapján levelezési eímkén/ rögzítésre került a
; cím a nyilvántartásunkba. "

A Hatóság álláspontia szerint az nem kifogásolható, hogy a lakcimadat módosításához a
Kötelezett az adat megváltozásának igazolását kéri. mert az általános adatvédelmi rendelet
kifejezetten nem tiltja a pontosság elve és a Pml 12. §miatt észszerű I!1tézkedésnek is tekinthetö.

111.6. Jogkövetkezmények

A Hatóság a Kérelmező kéreimének részben helyt ad és az általános adalvédelmi rendele! 58. cikk
(2) bekezdés b) pontja alapján elmarasztalja a Kötelezettet. mert az adatkezelési tevékenysége

9



megsértette az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) és c) ponlját, 13. eikk (3)
bekezdését, 17. cikk (1) bekezdését, 6. cikk (4) bekezdését, illetve az általános adatvédelmi
rendelet 58. cikk (2) bekezdés c) pont alapján utasítja a Kötelezeltet, hogy a
telefonszám adatot valamennyi nyílvántartásából törölje. Az adattörlés tényét, valamint azt, hogya
törtésről a Kérelmezöt is értesitette, igazolja a Hatóságnak.

A birság összegét a Hatóság jogszabályon alapuló mérlegelési jogkörében eljárva határozta meg.
Abban a kérdésben, hogy indokolt-e az adatvédelmi birság kiszabása, a Hatóság az áltatanos
adatvédeimi rendelet 83. cikk (2) bekezdése és az Infotv.75/A. §-a alapján hivatalból mérlegelte az
ügy összes körülményét és megállapította, hogy a jelen eljárás során feltárt jogsértés esetében a
figyelmeztetés se nem arányos, se nem visszatartó erejü szankció, ezért bírság kiszabása
szükséges.

A Hatóság a birsag kiszabása során az alábbi tényezőket vette figyelembe:

_A jogalap nélküli adatkezelés a Kötelezett magánszféráját jelentösen érinti, és az ezzel okozott
jogsérelmet a Kötelezett szándékos magatartása, adatkezelési gyakorlata idézte elő.

_ A jogsértés súlyos, mert érintetti jog (törléshez való jog) gyakorlását érinti, tovabbá a
Kötelezett adatkezelésével az általános adatvédelmi rendelet több eikké! is megsértette, köztük
alapelvi jogsértést is megvalósított.

_ A bírságkiszabással a Hatóság speciális prevenciós célja az, hogy ösztönözze a KötelezeUet
arra, hogy vizsgálja felül a telefonszám adat kezelésével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát.

_ A Hatóság a kiszabott bírságösszeg meghatározásakor a sepciális perevenci6s cél mellett
figyelemmel volt a bírsággal elém; kivánt generál preventív célra is, mellyel - a Kötelezett újabb
jogsértéstől való visszatartása mellett - valamennyi piaci szereplö adatkezelés; gyakorlatának a
jogszerűség irányába való rnozdulását kívánja elérni. Ugyanís a jogos érdek fennállta, mint jogalap
nem egy kötetlenül, bármely az adatkezelö érdekében álló esetre, esetkörre alkalmazható szabály,
hanem a jogos érdekre történő hivatkozás precíz alátámasztása is szükséges.

_ A Kötelezett elmarasztalására az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt még nem
került sor, továbbá a Kötelezett a jogsértés feltárása során együttmŰködő magatartást tanúsított,
melyet a Hatóság enyhítő körülményként értékelt.

_ A jogsértés jellege alapján - érintetti jogok sérelme - a kiszabható birság felsö határa az
általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (5) bekezdés b) pont alapján 20 OOO OOO EUR, illetve az
elözö pénzügyi év teljes világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-a.

_A Kötelezett 2017. évi nettó bevétele 3.934.058. eFt volt, melyböl 2.702.918 eFt üzletszerű
tevékenységbÖl származott. A kiszabott adatvédelmi birság jelképes összegű és nem lépi túl a
kiszabható bírság maximumát.

IV. Eljárási szabályok

A Hatóság hatáskörét az Infolv. 3B. § (2) és (2a) bekezdése határozza meg, illetékessége az
egész ország területére kiterjed.

Az Ákr. 112. §-a, és a 116. § (1) bekezdése, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal
szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

10




