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AZ IWIW FELHASZNÁLÓI ADATBÁZISÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSE A T-ONLINE RÉSZÉRE
1. A PROBLÉMA
Az Index.hu értesülését 2006. április 28-án megerősítette a T-Online, miszerint az
iWiW közösségépítő szolgáltatást az iWiW Kft. a felhasználói adatbázissal együtt
értékesítette a T-Online Magyarország Zrt. részére.
A több mint 600.000 felhasználó közül több tucatot felháborított az a tény, hogy az ő
személyes adataival kereskednek, és kiszolgáltatottá válnak, válhatnak. Kérdés az, vajon
lehet-e jogszerűen kereskedni a felhasználói adatokat tartalmazó adatbázissal?

2. A VONATKOZÓ ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése kimondja, a Magyar Köztársaságban mindenkit
megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a
személyes adatok védelméhez való jog.
Az 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény, Avtv.) 2. § 1. pont definiálja a
személyes adat fogalmát: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
A 2. § 6. pontja megmagyarázza a hozzájárulás fogalmát is: hozzájárulás: az érintett
kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az Avtv. ugyanezen szakasz 9. pontja szerint: adatkezelés: az alkalmazott eljárástól
függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása,
továbbítása,
nyilvánosságra
hozatala,
összehangolása
vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Az Avtv. 3. § (1) bekezdés szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett hozzájárul, vagy azt törvény … elrendeli.

3. MEGÁLLAPÍTÁSOK AZ ADATBÁZIS ELADÁSÁVAL KAPCSÁN
Az adatvédelmi törvény alapján kétségen kizáróan megállapítható, hogy az iWiW-en
regisztrált felhasználók adatai személyes adatok.
Az érintett felhasználók a regisztráció során hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az
adott adatkezelő, az iWiW Kft. kezelhesse a meghatározott célból személyes adataikat.
(Nem ide tartozó kérdés, hogy véleményünk szerint az Avtv. szerinti tájékoztatási
kötelezettségnek már korábban sem tettek eleget a szükséges mértékben.) Jelenlegi
információink szerint egy adás-vételi szerződés keretében a szolgáltatás tulajdonosa, és
így a személyes adatok kezelője a T-Online Magyarország Zrt. lett.
Az adatokat az új adatkezelő adattovábbítás, tehát egy adatkezelés útján kapta/kapja
meg. Ezt vagy törvény felhatalmazása, vagy az érintettek hozzájárulása alapján
lehetséges elvégezni.
Véleményünk szerint jogszerűen kétféleképp lehetséges az adatok átadása.
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Az adatbázis átadása előtt minden egyes felhasználótól előzetes hozzájárulást
kell kérni ahhoz, hogy az iWiW Kft. átadhassa az érintett felhasználóra
vonatkozó adatokat a T-Online Magyarország Zrt. részére. A tájékoztatásnak a
későbbi adatkezelések minden részletére ki kell térnie (mely adatokat, milyen
célból, mennyi ideig, ki kezeli, stb.).
Az iWiW Kft. beolvadása a T-Online Magyarország Zrt-be más helyzetet
teremtene. Így ugyanis nem egy adás-vételi szerződés keretében adnák át a
személyes adatokat, hanem a T-Online Zrt. az iWiW Kft. jogutódja lenne. A
jogutódlással pedig a jogelődnél fennálló jogok és kötelezettségek a jogutódlás
időpontjában a jogutódra szállnak át. Vagyis a jogutódlással a jogutód
adatkezelőként is a jogelőd helyébe lép. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy a T-Online Zrt-t ne terhelné e tényről, valamint a törvényben említett
többi adatkezeléssel kapcsolatos tényről tájékoztatási kötelezettség.

Mivel a tranzakció részleteit nem ismerjük, így véleményünk ténybeli alapját a
sajtóértesülések és a T-Online közleménye képezi.

4. LEHETSÉGES JOGKÖVETKEZMÉNYEK
Amennyiben az adattovábbítás vagy más adatkezelés az adatvédelmi törvények
kötelezettségének megsértésével történik, az alábbi következményekkel lehet
számolni:
Ha bármelyik felhasználó a bírósághoz fordul, az adatkezelőt a tájékoztatás
megadására, de akár az adatok törlésére is kötelezheti [Avtv. 17. § (4) bekezdés].
A bíróság az adatkezelőt kártérítésre is kötelezheti [Avtv. 18. §].
Az adatvédelmi biztos – a jogsértés észlelése vagy bejelentés esetén – szintén
elrendelheti az adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését [Avtv. 25. § (4)
bekezdés].
Amennyiben az adatkezelő a jogosulatlan adatkezelésből adódóan más vagy mások
érdekeit jelentősen sérti, akkor vétséget követ el, és a felelős személy egy évig
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő
[Btk. 177/A. §].
Bízom benne, hogy e rövid tájékoztatóval segíthettem a kialakult helyzetben való
eligazodást.
Budapest, 2006. április 29.
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