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alelnök
Haza és Haladás Egyesület

Tisztelt Alelnök Úr!
Egy állampolgár bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(a továbbiakban: Hatóság), amelyben az Együtt 2014 Választói Mozgalomnak a
www.facebook.com oldalon található „A TE MAGYARORSZÁGOD. TEGYÉL ÉRTE!” című,
kezdeményezéséhez fűzött adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat.
Tájékoztatom, hogy az ügyben a Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) bekezdés
a) pontja alapján vizsgálatot indított.
A https://www.facebook.com/egyutt2014/app_211607055652713 oldalon található adatvédelmi
nyilatkozat a következőket tartalmazza:
„Kattintásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Haza és Haladás Egyesület (továbbiakban
Egyesület) valamint jogutódja a személyes adataimat, valamint politikai szimpátiám tényét, mint
különleges adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII törvény és egyéb jogszabályok alapján kezelje, velem kapcsolatot tartson. Aláírásommal
tudomásul veszem, hogy a Haza és Haladás Egyesület szövetséget kötött a Milla Egyesülettel és
a Magyar Szolidaritás Mozgalommal, politikai tevékenységüket az Együtt 2014 Választói
Szövetségben közösen végzik, így személyes adataimat a közös cél érdekében ugyanazon
szigorú törvényi feltételek mellett e szervezetek kezelhetik. Aláírásommal hozzájárulok továbbá
ahhoz, hogy személyes adataimat az Egyesület az alapszabály szerinti céljainak
megvalósításában közreműködő harmadik személy részére továbbítsa (azzal, hogy a cél
megvalósulása vagy lehetetlenné válása esetén az adattovábbítás címzettje köteles a személyes
adatokat törölni), illetve hogy azt az Egyesület vagy az adattovábbítás címzettje Magyarországon,
az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban, illetve
harmadik államban működő adatfeldolgozó részére adatfeldolgozási céllal átadja.
Hozzájárulásom visszavonásig érvényes, adataimat az adatkezelőnél bármikor módosíthatom,
törölhetem.
Az alkalmazás működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el
felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését
szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az
alkalmazás használatának nem akadálya.
Adatkezelő: Haza és Haladás Egyesület (nyilvántartási szám: NAIH-59867/2012., email:
info@hazaeshaladas.org, telefon: +36-1-919-1414).”

Az ügyben a Hatóság állásfoglalása a következő:
1. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 3. § 2. pontja értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A politikai véleményre vagy pártállásra
vonatkozó adat különleges adatnak minősül [Infotv. 3. § 3. pont a) alpont].
Adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása,
felhasználása,
lekérdezése,
továbbítása,
nyilvánosságra
hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása [Infotv. 3. § 10. pont].
2. Az Infotv. 20. § (2) bekezdése szerint „[a]z érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, […] illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is”.
A nyilatkozat szerint az érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Haza és Haladás
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), a Milla Egyesület, valamint a Magyar Szolidaritás
Mozgalom az Együtt 2014 Választói Szövetség közös céljai érdekében kezelhetik. Ezzel
kapcsolatban a Hatóság felhívja szíves figyelmét arra, hogy az Infotv. 4. § (1) bekezdésében
foglalt célhoz kötöttség elvéből következően az adatkezelés célját előre és pontosan kell
meghatározni, az „közös cél”-nak az adatkezelés céljaként történő feltüntetése nem felel meg
ennek a követelménynek.
A nyilatkozat értelmében továbbá az aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az Egyesület
mellett annak „jogutódja” is kezelje, valamint hogy a megadott információkat az Egyesület az
alapszabály szerinti céljainak megvalósításában közreműködő harmadik személy részére
továbbítsa. A nyilatkozat azonban nem határozza meg egyértelműen sem az Egyesület jogutódját,
sem a közreműködő harmadik személyeket.
A nyilatkozatban nem szerepel ugyanakkor tájékoztatás az érintettek Infotv. 14-18. §-aiban
meghatározott jogairól (tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről, helyesbítéshez-, törléshez,
valamint zároláshoz való jog), illetőleg az adatalanyok jogorvoslati lehetőségeiről sem.
3. Az Infotv. 7. § (1) bekezdése szerint az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy
megtervezni és végrehajtani, hogy a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Ennek megfelelően az
adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek
[Infotv. 8. § (2) bekezdés].
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Az Infotv. 7. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „[a]z adatokat megfelelő intézkedésekkel
védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen”.
A Hatóság határozott álláspontja szerint az állampolgárok pártállására vagy politikai véleményére
vonatkozó különleges adatoknak EGT tagállamokban vagy harmadik országban működő
adatfeldolgozó résére történő továbbítása súlyosan veszélyezteti az érintettek személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, mivel a szenzitív információk biztonsága nem garantálható teljes
mértékben.
A fenti aggályok az esetben is fennállnak, ha az adatfeldolgozóként igénybe veendő személy vagy
szervezet az ún. nevezett Biztonságos Adatkikötő (Safe Harbor) listán szerepel. Ezek az
adatfeldolgozóknak ugyanis az ún. „Hazafias Törvény” (Patriot Act) miatt – adott esetben –
hozzáférést kell biztosítaniuk az Egyesült Államok biztonsági ügynökségeinek minden általuk
kezelt és feldolgozott adathoz. Ez egy politikai tevékenységet végző egyesület szimpatizánsainak
vagy regisztrált támogatóinak különleges adatai tekintetében rendkívül súlyos biztonsági
kockázatnak tekinthető.
Az Egyesület mindazonáltal telefonon arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy mindezidáig nem
továbbították az érintettek adatait EGT tagállamban vagy harmadik országban székhellyel
adatfeldolgozó részére.
3. A számítógépes sütik, vagy cookie-k alkalmazhatóságával kapcsolatban az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „[e]gy
előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett
felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –
tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz
hozzáférni”.
Tekintettel arra, hogy a nyilatkozat megjelöli a cookie alkalmazásának célját (felhasználók
azonosítása), a tájékoztatás ebben a vonatkozásban megfelel az Eht. fent idézett
rendelkezésének.
4. A fentieket figyelembe véve a Hatóság az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólítja az
Egyesületet, hogy:
- Pontosan jelöljék meg a nyilatkozatban azokat a célokat, amelyek tekintetében az
Egyesület, a Milla Egyesület és a Magyar Szolidaritás Mozgalom az érintettek adatait
kezelni kívánják.
- Egyértelműen nevezzék meg azonban az Egyesület jogutódját, a magyarországi
adatkezelőt vagy adatkezelőket, akiket az Egyesület igénybe kíván venni, illetve az Együtt
2014 Választói Mozgalom tevékenységében közreműködő harmadik személyeket is.
- Tájékoztassák az érintetteket az Infotv. alapján őket megillető jogokról.
- Tüntessék fel az érintettek jogorvoslati lehetőségeit, ennek megfelelően tájékoztassák őket
az Infotv. 21. § szerinti bírósághoz fordulás, valamint az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti
vizsgálati eljárás kezdeményezésének lehetőségéről, továbbá jelöljék meg a Hatóság
elérhetőségeit (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-3911400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).
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-

A felmerült adatbiztonsági aggályokra való tekintettel a jövőben se továbbítsák az érintettek
adatait EGT tagállamban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozó
részére.

Kérem, hogy a jelen állásfoglalás nyomán megtett intézkedéseiről 30 napon belül tájékoztassa a
Hatóságot.
A Hatóság a nyilatkozatot egyéb vonatkozásban nem kifogásolja.
Budapest, 2013. március
Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár
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