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[…] 
 
 
 
Tisztelt […]! 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak elektronikus úton küldött 
levelében aziránt érdeklődik, hogy olasz állampolgárságú ügyfelének szükséges-e 
adatvédelmi nyilvántartási számot szereznie, ha Olaszországból nyújt szolgáltatást magyar 
nyaralni vágyóknak, továbbá hogy ezt hogyan érinti a GDPR. Ezzel kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) hatályos 65-68. §-ai értelmében a Hatóság az adatkezelők személyes 
adatokra vonatkozó adatkezeléseiről – az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében 
– hatósági nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásban fel kell tüntetni az adatkezelésre 
vonatkozó minden lényeges körülményt, így például az adatkezelés célját, jogalapját, 
időtartamát. A Hatóság minden olyan adatkezelői tevékenységről nyilvántartást vezet, ami 
nem tartozik az Infotv. által meghatározott kivételek közé.  
 
Az Infotv. területi hatálya a 2. § (1) bekezdése értelmében a Magyarország területén folytatott 
adatkezelésre és adatfeldolgozásra terjed ki, ezzel összefüggésben felhívom szíves 
figyelmét arra, hogy az olasz ügyfele által magyar nyaralni vágyóknak nyújtani kívánt 
szolgáltatás tekintetében is figyelembe veendő az Európai Unió Bírósága C-230/14. számú 
ügyben hozott ítélete. Ebben az ítéletben a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 
joghatóság és alkalmazandó jog megállapítása során figyelembe veendő, hogy az 
adatkezelés mely tagállam területén található ingatlanokra vonatkozik, e tagállam nyelvén 
megfogalmazott hirdetéseket megjelentető weboldalak üzemeltetéséből áll-e, és e 
tevékenység következésképpen főként, vagy akár teljes mértékben az említett tagállam 
felhasználóira irányul-e. Mérlegelendő az is, hogy az adatkezelő olyan képviselővel 
rendelkezik az említett tagállamban, aki az e tevékenységből eredő követelések 
behajtásával, valamint az adatok kezelésével kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásokban 
az adatkezelő képviseletében eljár. Amennyiben ezek a feltételek Magyarországra nézve 
érvényesülnek, úgy a másik tagállamban bejegyzett, és ott egyébként tényleges 
tevékenységet ki nem fejtő gazdasági társaság köteles a magyar jogot tiszteletben tartani, 
így az Infotv. nyilvántartási bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit is. 
 
Miután azonban az említett nyilvántartási kötelezettség a jelenleg hatályos uniós adatvédelmi 
irányelv [az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a 
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szabad áramlásáról] 21. cikk (2) bekezdésében írt kötelezettségből fakad, az Európai Unió 
területén hasonló nemzeti szabályozás érvényesül (bár az egyes nemzeti nyilvántartások 
között számos eltérés található). Erre figyelemmel ügyfelének feltehetőleg érdemes 
utánanéznie a hatályos olasz szabályozásnak. 
 
Tájékoztatom, hogy május 25. napjától a GDPR ezt a rendszert alapjaiban változtatja meg: a 
GDPR nem tartalmaz az adatvédelmi irányelv vagy az Infotv. jelenlegi szabályozásához 
hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra 
vonatkozó szabályozást. A GDPR 30. cikke az adatkezelők (adatfeldolgozók) 
kötelezettségévé teszi, hogy a felelősségükbe tartozóan végzett adatkezelési 
tevékenységekről vezessenek nyilvántartást. Ez azt fogja jelenteni, hogy az adatkezelőknek, 
adatfeldolgozóknak saját maguknak kell nyilvántartást vezetniük adatkezeléseikről, azokat 
azonban nem kell bejelenteniük a Hatóságnak. Tehát a jelenlegi nyilvántartásba történő 
bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnik. 
 
Felhívom a figyelmét arra, hogy a Hatóság – eljárási kereteket nélkülöző, konzultációs 
válaszként kiadott – jelen tájékoztatása sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem 
tekinthető, az normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik. A 
Hatóság jelen ügyben rendelkezésre bocsátott információk alapján kialakított jogértelmezése 
más hatóságot, a bíróságot és az adatkezelőt nem köti, annak csak iránymutató jellege van. 
Az állásfoglalás, tájékoztatás kiadása tehát nem mentesíti annak címzettjét, illetve az 
adatkezelőt saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége, illetve az adatkezelésért 
fennálló felelősség alól. 
 
 
Budapest, 2018. március „           .” 

 
 
Üdvözlettel:   
 
 
 
 

Dr. Péterfalvi Attila 
elnök 

c. egyetemi tanár 


