Közlemény feljelentés megtételéről

A Hatóság több bejelentést kapott a tegnapi nap folyamán, egy újságcikk kapcsán, melyekben a
telefonálók a Hatóság eljárását kérték.
A telefonos panaszok és a hivatkozott újságcikk szerint egy – a Bajcsy-Zsilinszky úton parkoló –
kisteherautó rakterében pornográf jellegű filmforgatást végeznek oly módon, hogy a kisteherautó
rakterének üvegfala kívülről átláthatatlan, azonban belülről kifelé átlátszó, így az utca képe a
filmforgatás háttere.
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy az adatkezelő közterületet is érintő
felvételeket készít, amelyen természetes személyek képmása is látható. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 3. § 1-2. pontja alapján valamely azonosítható személy képmása személyes adatnak minősül,
és az Infotv. 3. § 10. pontjára tekintettel a felvétel készítése pedig adatkezelésnek tekinthető. Ezen
túlmenően az Infotv. 3. § 9. pontja alapján a film készítője adatkezelőnek minősül.
Az adatkezelő az autó oldalán elhelyezett figyelmeztetésében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (2) bekezdésében megfogalmazott két kivételszabályra
utal, a tömegfelvétel és a nyilvános közéleti szereplés kivételszabályára, mely szerint nincs szükség a
felvétel készítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti
szereplésről készült felvétel esetén.
A Hatóság álláspontja szerint nem fogadható el filmfelvétel készítésének jogalapjaként a Ptk. 2:48. §
(2) bekezdésében szereplő két kivételszabály, valamint mivel a folytatott adatkezelés nem felel meg az
Infotv. alapelveinek, továbbá az is megállapítható, hogy az Infotv. 5-6. §-aiban rögzített jogalapokkal
sem rendelkezik, a Hatóság álláspontja szerint a végzett adatkezelés sérti az érintettek információs
önrendelkezési jogát.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelő személye nem ismerhető meg a rendelkezésre álló adatokból,
valamint hogy a Hatóság nem rendelkezik nyomozati jogkörrel, továbbá arra, hogy a személyes adatok
jogellenes kezelése haszonszerzési célra irányul, amellett alkalmas jelentős jogsérelem előidézésére
is, ezért a Hatóság ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény (a továbbiakban: Btk.) 219. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző haszonszerzési célból és
jelentős érdeksérelem okozásával elkövetett személyes adattal való visszaélés vétségének gyanúja
miatt.
A feljelentés teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://naih.hu/files/2016-10-28-Feljelentes-NAIH-2016-6003-V.pdf
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