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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) intézett 
megkeresésében afelől érdeklődött, hogy egy a Facebookon működő, személyes adatokat kezelő 
oldal vizsgálata a Hatóság hatáskörébe tartozik-e.  
 
Beadványával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom. 
 
 
1. Amennyiben egy Magyarországról üzemeltetett oldallal kapcsolatban panasz érkezik a 
Hatósághoz, a Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot indíthat, 
ugyanakkor az Infotv. 53. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság mérlegelheti, hogy a megjelölt 
jogsérelem milyen súlyú, s ennek alapján dönt a bejelentés érdemi vizsgálatának megindításról. A 
Hatóság a mérlegelés során figyelembe veszi az ügy összes körülményén túl az alapjogsérelem 
által okozott érdeksérelem súlyát is, vagyis azt, hogy az alapjogsérelem milyen mértékű, 
ténylegesen bekövetkezett hátrányt okozott a panaszos számára.  
 
Az Infotv. 2. § (1) bekezdése szerint az Infotv. hatálya a Magyarország területén folytatott 
adatkezelésre terjed ki. Bár a Facebook tevékenysége magyarországi felhasználókra (is) irányul, 
és a közösségi oldalnak van magyar nyelvű változata, tekintettel arra, hogy a Facebooknak mint 
adatkezelőnek nincs magyarországi tevékenységi helye és képviselője, a közösségi oldalra nem 
irányadó az Infotv., következésképpen a Hatóság nem rendelkezik joghatósággal, így vizsgálatot 
sem tud indítani a Facebookkal szemben. 
 

A Facebook európai felhasználóinak adatait a Facebook Ireland Ltd. kezeli, amelyet az interneten 
keresztül (https://tinyurl.com/jxwbe47), vagy levélben, az alábbi címen lehet elérni: Facebook 
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 
 
Az adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz1 
fordulhat az info@dataprotection.ie e-mail címen. 
 
 
2. A Hatóság joghatóságával összefüggésben, a 2018. május 25-től alkalmazandó 2016/679/EU 
rendeletben (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) foglaltakra figyelemmel, az alábbiakról 
tájékoztatom. 
 
A GDPR értelmében a felügyeleti hatóság a saját tagállamának területén illetékes az e rendelet 
alapján ráruházott feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására. Nemzetközi vállalatok, 

                                                
1 Data Protection Commissioner - http://www.dataprotection.ie/ 
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határon átnyúló adatkezelések esetében a rendelet kijelöl egy fő felügyeleti hatóságot, amelyet az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi központja vagy egyetlen tevékenységi helye fog 
meghatározni. A fő felügyeleti hatóság jogosult eljárni az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által 
végzett határokon átnyúló adatkezelés tekintetében.  
 
Mindemellett a GDPR bevezeti az „érintett felügyeleti hatóság” fogalmát. Érintett felügyeleti 
hatóság az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok 
valamelyike alapján érint:  

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 
területén rendelkezik tevékenységi hellyel;  

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti 
a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy  

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 
 
Mindezek alapján tehát amennyiben magyarországi lakóhellyel rendelkező érintettek (vagyis nem 
csak magyar állampolgárok) panaszt nyújtanak be a Hatósághoz a Facebookkal szemben, a 
Hatóság érintett felügyeleti hatóságnak fog minősülni, azonban a Facebook által végzett határon 
átnyúló adatkezelés tekintetében változatlanul az ír adatvédelmi hatóság, mint fő felügyeleti 
hatóság lesz jogosult eljárni. A fő felügyeleti hatóság az érintett felügyeleti hatósággal / 
hatóságokkal információcserét folytat és együttműködik, valamint hatáskört ruházhat át. 
 
 
3. Végezetül tájékoztatom, hogy a profilokat, oldalakat, csoportokat, illetve a megosztott 
tartalmakat jelenteni lehet a Facebook felé, illetve lehet kérni azok törlését is. A Facebook 
regisztráció és bejelentkezés nélkül is elérhető súgóközpontjának2 a „Szabályok és jelentések” 
menüpont „Visszaélés jelentése” alpontjában3 információt talál arról, hogy milyen esetekben és 
hogyan lehet bejelentést tenni a közösségi oldalhoz. 
 
 
Budapest, 2018. május 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 

 Dr. Péterfalvi Attila 
 elnök 
 c. egyetemi tanár 

                                                
2 https://www.facebook.com/help/ 
3 https://www.facebook.com/help/1753719584844061?helpref=hc_global_nav 


