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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a teramói INPDAP (Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, közigazgatási alkalmazottak országos 
biztosítóintézete) megsértheti a személyes adatok védelmét a lefoglalásra irányuló bírósági 
eljárások során.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy személyes adatait a teramói INPDAP nem megfelelően 
közölte, mivel a lefoglalás foganatosításáról szóló okirat másolatát megküldte az Ascoli 
Piceno-i INPDAP-nak és a teramói bíróságnak, valamint arról tájékoztatta őket, hogy a 
petíció benyújtója az Ascoli Piceno-i INPDAP által folyósított nyugdíj kedvezményezettje. A 
petíció benyújtója azzal érvel, hogy a lefoglalás foganatosításáról szóló okirat címzettje 
kizárólag a teramói INPDAP volt, amely ennek megfelelően nem rendelkezett 
felhatalmazással arra, hogy azt bármely harmadik féllel közölje. A petíció benyújtója egyúttal 
kéri, hogy az adatvédelmi hatóság vizsgálja meg a tényeket, valamint a petíció benyújtóját 
megillető, adatvédelemhez való jog megsértése miatt fogadjon el megfelelő szankciókat a 
teramói INPDAP-pal szemben. 
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Valamennyi tagállamban a 95/46/EK adatvédelmi irányelv1 állapítja meg a személyes adatok 
feldolgozásának jogi keretét. Az irányelv meghatározza azokat az elveket, amelyeknek a 
feldolgozási tevékenység során – annak jogszerűsége érdekében – meg kell felelni. A 
személyes adatok védelméhez való alapvető jog biztosítása érdekében megállapítja továbbá 
azon egyének jogait is, akiknek személyes adatait feldolgozzák. Az irányelvet a 
tagállamoknak át kell ültetniük nemzeti jogrendjükbe. A tagállamoknak egyúttal független 
hatóságokat (adatvédelmi hatóságokat) kell létrehozniuk, amelyek feladata, hogy saját 
területükön felügyeljék a tagállamok által az irányelv végrehajtása céljából elfogadott 
rendelkezések tiszteletben tartását. Az adatvédelmi hatóságok hatáskörébe tartozik az is, hogy 
kivizsgálják az érintettek által személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban tett 
panaszokat. A kérelem elbírálásáról az érintett személyt értesíteni kell. Az irányelv továbbá 
biztosítja mindenki számára a jogorvoslathoz való jogot a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos jogának bárminemű megsértése esetén. 

Az irányelv szerint feldolgozási tevékenységnek minősül, hogy a teramói INPDAP adatokat 
közölt a fent említett szervekkel. Ahhoz, hogy a tevékenység jogszerűnek minősüljön, meg 
kell felelnie az irányelv 7. cikkében felsorolt jogalapok valamelyikének: 

 az érintett egyértelmű hozzájárulását adta, vagy 

 az adatfeldolgozás az érintettre nézve kötelező szerződés megkötéséhez szükséges, vagy 

 az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
vagy 

 az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges, vagy 

 közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges, vagy 

 az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó harmadik fél jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai nem magasabb rendűek. Hasonló feltételek vonatkoznak a személyes adatok 
harmadik országokba történő továbbítására is.

Ebben az esetben a teramói INPDAP adatközlésére vagy az említett szerv jogi 
kötelezettségének teljesítéséhez, vagy az INPDAP által közérdekből elvégzendő feladat 
végrehajtásához lehetett szükség. A nemzeti hatóságok, különösen a nemzeti adatvédelmi 
hatóság (a Garante per la Protezione dei Dati Personali) rendelkeznek hatáskörrel annak 
kivizsgálására, hogy ez az adatközlés tiszteletben tartotta-e az adatvédelmi jogot, és 
amennyiben nem így történt, megfelelő intézkedéseket tegyenek e jog tiszteletben tartásának 
elérésére. A petíció benyújtója panaszával közvetlenül az olasz Garantéhoz fordulhatott volna, 
vagy élhetett volna az olasz jog értelmében rendelkezésére álló jogi eszközökkel, hogy 
biztosítsa a személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását. 

A Bizottság – mint a Szerződések őre – hatásköreinek sérelme nélkül (a Szerződés 258. cikke) 
az adatvédelmi jogszabályok felügyelete és betartatása a nemzeti hatóságok, különösen az 
adatvédelmi felügyelő hatóságok hatáskörébe tartozik. Az Európai Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel arra, hogy nyomon kövesse az egyes szervek és szervezetek adatfeldolgozó 
                                               
1Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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tevékenységeinek jogszerűségét, valamint megvizsgálja a megfelelés elmulasztásának 
lehetséges eseteit, illetve szankciókat rójon ki.

Következtetések

A petíció benyújtója az olasz illetékes adatvédelmi felügyelő hatósághoz (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali) is fordulhat ügyével, a személyes adatok védelméhez való joga 
tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. A szükséges elérhetőségek a következők: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Roma
Tel.: +39 06 69677 1; Fax: +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Egyúttal élhet az olasz jog értelmében rendelkezésére álló jogi eszközökkel annak érdekében, 
hogy a szóban forgó esetben biztosítsa személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét.


