A könyvelt postai küldemények átvételéhez szükséges személyes adtok kezelése
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[…]
Tisztelt […] Úr!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), írt
levelében a könyvelt küldemények postai átvételével kapcsolatban tett bejelentést.
Kifogásolta, hogy a könyvelt küldemény átvételekor az aláírása mellett a nevét is ki kell –
olvashatóan – írnia.
A levelével kapcsolatban álláspontom a következő. A postáról 2003. évi CI. törvény (a
továbbiakban: Ptv.) 3. § 14. pontja szerint könyvelt küldemény: olyan postai küldemény,
amelynek felvételét a postai szolgáltató írásban elismeri és kézbesítését a címzett, illetve az
egyéb jogosult átvevő aláírásával vagy más módon okirattal kimutatja.
A Ptv. 16. § (3) és (4) bekezdése alapján: a könyvelt küldemény átvételének írásban történő
elismerése előtt a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő) a személyazonosságát külön
jogszabályban meghatározott hatósági igazolvánnyal köteles igazolni. A postai szolgáltató a
személyazonosság igazolását nem könyvelt küldemény kézbesítése esetén is kérheti.
(4) A személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát a postai
szolgáltató a kézbesítési okiratra rájegyzi. Ha az okirat tulajdonosa ez ellen tiltakozik, a
szolgáltató ezt – mint a kézbesítést meghiúsító körülményt – a kézbesítési okiraton rögzíti,
és a küldeményt visszaküldi a feladónak.
A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 19. § (1)-(3) bekezdése alapján: ha a természetes személy címzett a
kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a címben megjelölt helyen és ott nem található
meghatalmazottja sem, a postai küldemény – ha a címzett azt nem zárta ki – az ott
tartózkodó alábbi személyeknek (helyettes átvevő) is kézbesíthető:
(2) A helyettes átvevőnek a kézbesítési okiraton, aláírása mellett, az átvételi jogosultságának
(1) bekezdés szerinti jogcímét, valamint – külföldi hivatalos irat belföldi kézbesítése esetén –
nevét és lakcímét is fel kell tüntetnie. Ha a jogcím fennállásával kapcsolatosan a
szolgáltatóban kétség merül fel, a jogcím közokiratba foglalt igazolásának bemutatását
kérheti. Igazolás hiányában a szolgáltató a küldemény érkezéséről értesítőt helyez el a
levélszekrényben.
(3) Postai szolgáltató-helyen történő kézbesítésnél helyettes átvevőnek abban az esetben
tekintendő az (1) bekezdésben megjelölt személy, ha a kézbesítéskor hatósági okirattal
igazolja azt is, hogy lakcíme a küldeményen feltüntetett címmel azonos.
A Kormányrendelet 25. § (1) és (2) bekezdése alapján: a könyvelt küldemény átvételét a
címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés napjának, illetve
időgarantált küldemény esetén pontos idejének feljegyzésével, átvételi jogcímének
feltüntetésével és aláírásával köteles elismerni.
(2) Tértivevény különszolgáltatással feladott postai küldeménynél a címzettnek vagy az
egyéb jogosult átvevőnek a tértivevényen nevét és aláírását is fel kell tüntetnie, az átvétel
napjának, illetve időgarantált küldemény esetén pontos idejének egyidejű feltüntetése
mellett.

A Ptv. 30. § (1) bekezdése szerint a postai szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat – a (2)-(6)
bekezdésben foglalt eltérésekkel – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szóló
törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.
E § (3) bekezdése c) és e) pontja alapján:
c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az
egyéb jogosult átvevő), valamint a (7) bekezdésben említett szervezetek kivételével –
mással nem közölhet;
e) a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő),
valamint a (7) bekezdésben említett szervezetek kivételével – másnak tájékoztatást nem
adhat.
Álláspontom szerint a személyes adatok védelme szempontjából a beadványában szereplő
eljárás nem kifogásolható, tekintettel arra, hogy a postai szolgáltató jogosult, illetve köteles
dokumentálni a könyvelt küldemény átvételének tényét, illetve az átvevő személyét. A
fentiekre tekintettel az Infotv. 53. § (3) c) pontja alapján a bejelentése további vizsgálatát
elutasítom.
A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok
megismerését érintő ügyben a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bizalommal.
Budapest, 2012. április 26.
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