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Tárgy: Simone Thieme német állampolgár által benyújtott 1829/2009. számú petíció 
egy adós mobiltelefon-adatok segítségével történő felkutatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója mobiltelefon-adatok segítségével szándékozik felkutatni adósát. Mivel 
nem tudja az illető lakcímét, ezért nem tud neki hivatalos felszólítást küldeni. A mobiltelefon-
szám az adós egyetlen adata, amely a petíció benyújtója számára rendelkezésre áll. A GSM-
telefonok nyomon követésének segítségével szeretné felkutatni ezt a személyt, de állítása 
szerint a német hatóságok nem akarnak vele együttműködni. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy bűnügyek esetében lehetővé kellene tenni, hogy az adott személy felkutatását e módszer 
segítségével végezzék. A petíció benyújtója továbbá panaszt tesz azzal kapcsolatban, hogy a
Freenet AG nem biztosított neki internetszolgáltatást. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció
A petíció benyújtója két kérdést vet fel petíciójában:
a) Egy feltételezetten Spanyolországban tartózkodó adós ellen Németországban kiadott 
magánadósságra vonatkozó okirat végrehajtása:
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A petíció benyújtója hitelezői jogcímtulajdonos, azaz nem vitatott követelésre vonatkozóan 
közjegyző által hitelesített okirat (notarielles Schuldanerkenntnis) birtokosa, amelyet 
Németországban, egy magánszeméllyel mint adóssal szemben állítottak ki. Az ilyen okirat a 
német polgári jog értelmében végrehajtási végzésnek1 minősül, és azt végrehajtó kézbesíti. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy nem tudja érvényesíteni e jogcím hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közvetítője általi végrehajtásához való jogát Németországban, mivel nem 
rendelkezik információval az adós jelenlegi tartózkodási helyéről, illetve hollétéről. A petíció 
benyújtója (anyagi kötelezettséggel kapcsolatban) bűncselekménnyel kapcsolatos panaszt 
nyújtott be az adóssal szemben a berlini rendőrségen. A petíció nem tartalmaz semmiféle 
információt arra vonatkozóan, hogy az adós milyen bűncselekményt követett el, és hogy a 
német rendőrség indított-e nyomozást az ügyben. A petíció benyújtója kérte a német 
hatóságokat, hogy az általa ismert egyetlen kapcsolaton, az adós spanyol MOVISTAR 
telefonszámán keresztül találják meg az adóst. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezzel a 
módszerrel érvényesíthetné jogait a végrehajtási végzés alapján, amelyet az adós tartózkodási 
helyén kézbesítenének. A petíció benyújtója szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem 
segítettek neki joga érvényesítésében. A petíció benyújtója ezért a Bizottságtól kér 
iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hova fordulhatna segítség iránti kérelmével.
b) A petíció benyújtója panaszolja, hogy a Freenet AG szolgáltató belső jogi osztálya nyomást 
gyakorolt rá azért, hogy megfizettesse vele az általa soha meg nem kapott szolgáltatásokat. 
Ezt a magatartást bűncselekménynek tartja. Úgy véli, hogy sem az elektronikus hírközlésért 
felelős nemzeti szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur), sem ügyvéd nem képes számára 
segítséget nyújtani.

A Bizottság petícióval kapcsolatos megjegyzései 
a) Magánszemély magánadóssága
Polgári jogi végzés másik uniós tagállamban való végrehajtása:
Érdemes emlékeztetni arra, hogy alapvetően akkor, ha valamely hitelező egy másik 
tagállamban kíván egy ítéletet végrehajtatni, akkor a külföldi ítélet végrehajthatóságának 
megállapítását (exequatur) az azon tagállambeli megfelelő bíróságtól kell kérni, ahol a 
végrehajtást kéri.
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet tartalmazza a 
valamely másik tagállambeli végrehajtásra vonatkozó szabályokat. Az európai rendelet a 
következő nemzetközi magánjogi szabályokat állapítja meg:
– a valamely tagállamban hozott és ott végrehajtható ítéletek egy másik tagállamban 
végrehajthatóságuknak az ügyben érdekelt bármely fél kérelmére történt megállapítását 
(illetve az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vételét) követően végrehajthatók;

– a kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyik azon fél lakóhelye alapján illetékes, 
aki ellen a végrehajtást kérték, illetve a végrehajtás helye szerinti bírósághoz;

– a végrehajthatóságot megállapító nyilatkozatot („exequatur”) bizonyos alakiságok 
elvégzését követően lehet kiállítani, és azután kézbesíteni a másik félnek, aki azt csak 
bíróságok előtt támadhatja meg; 
– valamely külföldi ítélet elismerésének megtagadása akkor lehetséges, ha az elismerés a 
                                               
1
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közrenddel ellentétes vagy valamely korábbi ítélettel összeegyeztethetetlen, illetve 
amennyiben az eljárást megindító iratot nem megfelelő időben kézbesítették vagy a másik fél 
nem jelenik meg.
Ezen túlmenően számos egyszerűsített és gyors európai eljárás létezik:

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 
2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet bizonyos feltételek 
mellett eltekint az összes közbenső intézkedéstől: azaz törli a végrehajthatóvá nyilvánítási 
eljárást abban a tagállamban, amelyikben a végrehajtást kérik, amennyiben valamely adósság 
jellege vagy mértéke igazoltan nem vitatott. E feltételek főként a dokumentumok mulasztási 
ítéletek esetén történő kézbesítésére vonatkoznak.

A 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozta az 
európai fizetési meghagyásos eljárást. Ez lehetővé teszi, hogy a hitelezők a tagállami bírságok 
előtt egységes alakiságok alapján működő, egységes eljárás keretében hajtsák be nem vitatott 
polgári és kereskedelmi követeléseiket. Ez az eljárás nem teszi szükségessé a bíróság előtti 
megjelenést; tisztán elektronikus úton is elindítható és lefolytatható. A jogosultnak mindössze 
a kérelmet kell benyújtania, ami után az eljárás a saját útján halad. Nem tesz szükségessé 
semmilyen további alakiságot, sem pedig a jogosult beavatkozását. Ezen túlmenően – mivel 
ügyvédi segítségre sincs szükség – az eljárási költségek minimálisak maradnak. A nyelvi 
problémák minimálisak a felek és a bíróság közötti kommunikáció céljára szolgáló, 
valamennyi uniós nyelven elérhető, szabványos formanyomtatványoknak köszönhetően. Az 
ezen eljárás eredményeként született bírósági határozatnak szabad útja van más 
tagállamokban; a hitelezőnek nem kell közbenső lépéseket tennie a határozat külföldi 
végrehajtásához.
A 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozta a kis értékű 
követelések európai eljárását. A rendelet célja a jogviták egyszerűsítése, gyorsítása és 
költségeinek csökkentése. Az eljárás azokban a határokon átnyúló, polgári és kereskedelmi 
ügyekben alkalmazható, amelyekben a követelés értéke nem haladja meg a 2000 EUR-t. Az 
eljárás pénzbeli és nem pénzbeli követelésekre egyaránt alkalmazható. A rendelet megszünteti 
a közbenső intézkedéseket azért, hogy lehetővé váljon a kis értékű követelések európai 
eljárásának keretében hozott ítélet elismerése és végrehajtása. Az ítéletet bármely másik 
tagállamban automatikusan elismerik és végrehajtják, annak elismerésével szemben kifogást 
emelni kizárólag a követelés nem megfelelő kézbesítése miatt lehet.

Nincsenek azonban a végrehajtásra mint olyanra vonatkozó európai rendelkezések. 
Következésképpen a belső végrehajtási rendszereket kell alkalmazni.

A petíció benyújtója hitelezővel szembeni követelésének jogalapjául egy, a nem vitatott 
követelésre vonatkozóan közjegyző által hitelesített okirat szolgál. Ezt a végrehajtási végzést a 
német polgári jog alapján elismerik. A petíció benyújtójának ezért jogszerű, polgári jogi 
követelése van az adóssal szemben Németországban. Ezt azonban nem ismerik el és hajtják 
végre közvetlenül egy másik tagállamban. Ha például az adós másik tagállamba költözött 
(Spanyolországba), akkor a hitelezőnek a spanyol bíróságoknál kell kérnie a végzés 
végrehajthatóságát megállapító nyilatkozatot (a Brüsszel I. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően), vagy pedig a határokon átnyúló, nem vitatott követelésekre szolgáló 
egyszerűsített eljárást kell indítania a fent említetteknek megfelelően.
A végrehajtási eljárás során az igazságszolgáltatási hatóságok rendszerint jogosultak 
ellenőrizni az adós címét, és a tartózkodási hely bármely változásáról információt 
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szerezhetnek. A petícióból nem derül ki, hogy a német hatóságok már tettek-e valamit e 
tekintetben, illetve hogy a petíció benyújtója kérte-e a hatóságokat ilyen lépés megtételére.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a hitelezővel kapcsolatos egyetlen elérési adata annak 
spanyol mobiltelefonszáma. Jóllehet nem egyértelmű, hogy az adós ezt a telefonszámot mikor 
használta utoljára, és ugyan ezeket és más körülményeket is figyelembe kellene venni, 
mindezt jelzésnek lehet tekinteni arra, hogy az adós Spanyolországban van vagy valamikor ott 
volt. A német hatóságok kérhetik a spanyol hatóságok segítségét az adós felkutatásában és a 
végrehajtási végzés végrehajtásában. Ezek az adós tartózkodási helyével kapcsolatos 
információ megszerzéséhez a megfelelő eszközöket használhatják, például hozzáférhetnek a 
lakcímnyilvántartáshoz vagy a rendelkezésükre álló más információforrásokhoz.

Büntetőjogi végrehajtás:

A petíció benyújtójának véleménye szerint bűncselekmény az, hogy az adós neki pénzzel 
tartozik, ezért az adóst a berlini rendőrségen feljelentette. Nincs arra vonatkozó információ, 
hogy a német rendőrség nyomozást indított-e az ügyben.
Amennyiben ilyen nyomozás zajlana, úgy a német rendőrség igénybe vehetné a spanyol 
hatóságok együttműködését az alkalmazandó uniós jog alapján.
Ilyen információk hiányában azonban nem lehetséges e tényező elemzése.

Valamely magánszemély hollétének meghatározása:
A hatóságoknak általában jó néhány lehetőség áll rendelkezésükre valamely magánszemély 
tartózkodási helyének vagy címének meghatározására. A végrehajtási végzéssel ismertté válik 
legalább is az adós teljes neve, születési ideje és legutolsó bejelentett lakcíme. Ezek az 
információk az adós jelenlegi címének felkutatásához kiindulópontként szolgálhatnak.
A magánjogalanyok – mint adatkezelők – birtokában lévő személyes adatok felhasználására, 
valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók által feldolgozott meghatározott 
adatkategóriák felhasználására a vonatkozó uniós jogszabályokat – különösen a 95/46/EK 
irányelvet és a 2002/58/EK irányelvet – átültető nemzeti jogi rendelkezések vonatkoznak. A 
kommunikációs adatok petíció benyújtója által említett tárolására a 2006/24/EK irányelv 
vonatkozik.
i. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 95/46/EK 

irányelv1.
Az adatvédelmi irányelv biztosítja a személyes adatok valamennyi tagállamban való 
feldolgozására vonatkozó jogi keretet. 
A 2. cikk a „személyes adatot” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintettre”) vonatkozó bármely információként határozza meg. Az azonosítható személy 
olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító 
számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi 
identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén.

A 95/46/EK irányelv nem alkalmazható a személyes adatoknak a büntetőjog területén az 
állami tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozására (3. cikk (2) bekezdés).

                                               
1

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. 
október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.)
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A 95/46/EK irányelv megállapítja azokat az elveket, amelyeknek minden adatfeldolgozási 
tevékenységnek meg kell felelnie ahhoz, hogy jogszerű legyen. Megállapítja továbbá azon 
magánszemélyek jogait is, akik személyes adatait feldolgozzák, annak érdekében, hogy a
személyes adatok védelmének alapvető joga biztosított legyen. A 6. cikkben szereplő elvek 
képezik a személyes adatok védelmének alapját, mivel az adatok feldolgozás közbeni 
minőségére vonatkoznak: a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása csak meghatározott és 
egyértelmű célból történhet, valamint a személyes adatoknak gyűjtésük és/vagy további 
feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek, relevánsnak kell lenniük és nem lehetnek 
túlzott mértékűek, továbbá adott esetben azokat naprakésszé kell tenni. A személyes adatokat 
ezenfelül csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges 
ideig szabad feldolgozni. 
Az adatfeldolgozás akkor tekinthető jogszerűnek (7. cikk), ha: 

a) az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta, vagy 
b) az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy 
c) jogi kötelezettségnek teljesítéséhez szükséges, vagy
d) feldolgozásuk az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges, vagy
e) az adatfeldolgozás közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy hivatali hatáskör 
gyakorlásához szükséges, vagy
f) az adatfeldolgozás természetes vagy jogi személyek jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintett érdekei, illetve 
alapvető jogai és szabadságai.
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokról tájékoztatást kapjon, azokhoz 
hozzáférjen, kérje azok helyesbítését és törlését vagy zárolását, és hatékony jogorvoslathoz is 
jog van. Ezek a jogok annyiban korlátozhatók, amennyiben azok például a közbiztonság 
védelméhez vagy a honvédelemhez szükségesek, de korlátozhatók a bűnügyi nyomozások és 
a büntetőeljárás céljából is.
Az adatfeldolgozási tevékenységeket állami, független felügyeleti hatóságok felügyelik.

A jelen ügyben a 2002/58/EK irányelvet kell alkalmazni, mivel a majdani feldolgozás tárgyát 
képező adatok az adós mozgására és helyének meghatározására vonatkoznának.

ii. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről szóló, a 2009/136/EK irányelvvel1 módosított 2002/58/EK irányelv2:

A 2002/58/EK irányelv kiegészíti és részletezi a 95/46/EK adatvédelmi irányelvet.
A petícióval összefüggésben különösen érdekesek a forgalommal és a helymeghatározással 
kapcsolatos adatokra vonatkozó rendelkezések. Az irányelv előírja, hogy a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a közlések és az azokra vonatkozó forgalmi adatok titkosságát (5. cikk), 
hogy a forgalommal kapcsolatos adatok csak meghatározott célokból vagy az előfizető 
hozzájárulásával vagy anonim formában dolgozhatók fel (6. cikk), és hogy a 

                                               
1

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. 
július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.13., 37. o.)
2

Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti 
hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 337., 2009.12.18., 11.o.)
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helymeghatározással kapcsolatos adatok csak akkor dolgozhatók fel, ha azokat anonimmé 
tették, illetve a felhasználó hozzájárulásával dolgozhatók fel (8. cikk).

Az irányelv biztosítja a lehetőséget a tagállamoknak, hogy az e jogokat korlátozó jogalkotási 
intézkedéseket léptessenek életbe azzal a feltétellel, hogy ezek a korlátozások egy 
demokratikus társadalomban szükséges, megfelelő és arányos intézkedések, és olyan 
meghatározott célokhoz kapcsolódnak, mint például a nemzetvédelem, valamint a 
bűncselekmények kivizsgálása, megelőzése, felderítése és üldözése (15. cikk).
Az Európai Bíróság a szerzői jogi oltalom területén folyó eljárásokra vonatkozó, C-
275/06. sz., Promusicae kontra Telefonica ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy ez a 
rendelkezés, más alkalmazandó uniós jogszabályokkal együtt, nem követeli meg, hogy a 
tagállamok a polgári eljárások keretében személyes adatok közlésére irányuló kötelezettséget 
állapítsanak meg.

Annak értékeléséhez, hogy az irányelv érdekes-e a jelen ügy szempontjából, először is meg 
kell állapítani, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a telefonszám még mindig használatban van, 
és még ha ez is volna a helyzet, úgy arra, hogy azt az adós használja. Ezen túlmenően nincs 
arra utaló jelzés, hogy valaha is az adós lett volna a telefonszám előfizetője1. Nem zárható ki, 
hogy az e telefonszámhoz kapcsolódó kommunikációs forgalomra vagy helymeghatározásra 
vonatkozó adatokhoz való hozzáférés sértené valamely harmadik személy magánélethez való 
jogait.
Mindenesetre a kommunikációval kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés csak akkor 
jogszerű, ha az szükséges és arányos. A szükségességgel kapcsolatos feltétel azt követeli meg, 
hogy ne álljon rendelkezésre más, az a cél elérésére alkalmas eszköz. Az, hogy a petíció 
benyújtója nem lát más eszközt, nem döntő jelentőségű ez esetben, ehelyett inkább a polgári 
jogi végzés végrehajtásával vagy – amennyiben bűncselekményről van szó – az adott 
bűncselekmény kivizsgálásával és üldözésével foglalkozó hatóságok számára rendelkezésre 
álló eszközöket kell figyelembe venni.

Az arányossági vizsgálathoz az alapvető jogok korlátozását az elérni kívánt cél tükrében kell 
mérlegelni. Az üggyel kapcsolatos tények további elemzésére volna szükség annak 
felméréséhez, hogy a telefonszám előfizetője – már amennyiben az adós az előfizető –
tekintetében bejelentett cím hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára való 
hozzáférhetővé tétele arányosnak tekinthető-e, figyelemmel olyan kérdésekre, mint például a 
bűncselekmény (ha történt ilyen) súlya, és annak valószínűsége, hogy a hatóságok megfelelő 
erőforrást tudnak szánni az ügy további vizsgálatára.
Igen kétséges, hogy a telefonszámhoz tartozó hely meghatározásával kapcsolatos adatokhoz 
való hozzáférés szükségesnek és megfelelőnek tekinthető a jelen esetben. Az elektronikus 
hírközlő hálózatokban feldolgozott, helymeghatározással kapcsolatos adatok nem 
tartalmaznak pontos címet, hanem a hírközlő mobilhálózatoknak csupán egy celláját. Az ilyen 
cellák általában több száz méternyi vagy akár kilométernyi átmérőjű területet fednek le. Még 
ha az ilyen pontosságú helymeghatározási adatok egy mobiltelefon esetében meghatározhatók 
is volnának, jelentős további vizsgálati erőfeszítésekre volna szükség ahhoz, hogy a 
telefonszám használójával fizikailag is kapcsolatba lehessen lépni. Emellett a telefon 
mindenkori elhelyezkedésének meghatározása érdekében a telefon tevékenységeinek – a 
                                               
1

Spanyolország egészen mostanáig lehetővé tette az elektronikus hírközlés tekintetében az előfizetéses kártyák előfizető nevének 
vagy címének nyilvántartásba vétele nélküli használatát. A nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálybalépését követően minden 
nyilvántartásba nem vett telefonszámot kikapcsoltak.
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telefonhívások lehallgatásához hasonló – állandó megfigyelésére volna szükség.
iii. A 2006/24/EK irányelv1:
A 2006/24/EK irányelv előírja az elektronikus hírközléssel – többek között a 
mobiltelefonálással – kapcsolatos bizonyos adatkategóriáknak a súlyos bűncselekmények 
felderítése, kivizsgálása és üldözése céljából történő megőrzését. Az irányelvet a 
terrorizmushoz hasonló bűncselekmények kivizsgálhatósága céljából fogadták el. Nincs arra 
utaló jelzés, hogy ebben az ügyben súlyos bűncselekményről lenne szó.
Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtójának állításával ellentétben sem ez az irányelv, 
sem más uniós jogi dokumentum nem írja elő „minden kommunikáció állandó felügyeletét”. 
Az irányelv kizárólag bizonyos adatkategóriák megőrzésére vonatkozik. A mobiltelefonálás 
esetében a végberendezés helyével kapcsolatban tárolt egyetlen információ a kommunikáció 
kezdeményezése szerinti hálózat cellaazonosítója.

b) A szolgáltató jogosulatlan követelései
Az üggyel kapcsolatos információ nem elegendő az uniós jogszabályok relevanciájának 
felméréséhez. Az üggyel kapcsolatos tényektől függően az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályok lehetnek relevánsak.

Következtetések
a) Magánszemély magánadóssága
A petíció benyújtójának figyelmébe ajánlható, hogy meglévő pénzbeli követelésének a polgári 
jog szerinti végrehajtási végzés alapján – annak a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, azaz a 
polgári ügyekkel foglalkozó bíróságoknak történő benyújtásával – szerezzen érvényt. 
A petíció benyújtójának figyelmébe ajánlható, hogy nyújtson be további büntetőjogi 
kérelmeket a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, azaz a büntetőbíróságoknak.
b) Jogosulatlan követelések 
A petíció benyújtójának figyelmébe ajánlják, hogy kérjen tanácsot valamely 
fogyasztóvédelmi hatóságtól vagy tanácsadó szolgálattól. Németországban a petíció 
benyújtója a következőhöz fordulhat:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Adresse: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Telefon: +49 (0)30 258000
E-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de

                                               
1 A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása 
keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 105., 2006.4.13., 54. o.)


