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Tárgy: Patric Lausch magyar állampolgár által benyújtott 1322/2011. számú petíció 
az okostelefonokhoz kapcsolódó adatvédelmi problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója óva int a Carrier IQ nevű, számos okostelefonba telepített szoftvertől. A 
szoftver a készülék valamennyi akcióját regisztrálja, az összes telefonszámot és SMS-t rögzíti, 
az adatokat pedig továbbítja a Carrier IQ szerverének. A petíció benyújtója szerint a 
felhasználó nem tudja kikapcsolni a szoftvert. Úgy véli, hogy a Carrier IQ sérti a felhasználók 
magánélethez való jogát. Ezért sürgeti az Európai Uniót, hogy tegyen lépéseket a Carrier IQ-
val szemben a magánélethez való jog védelme érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A petíció benyújtója óva int a Carrier IQ nevű, számos okostelefonba telepített szoftvertől, és 
sürgeti az Európai Uniót, hogy a felhasználók magánélethez való jogának védelme érdekében 
tegyen lépéseket a Carrier IQ-val szemben. 

A Bizottság tudatában van annak, hogy az okostelefonokra készült alkalmazások – miközben 
hasznosak a fogyasztók és a vállalkozások számára – az adatvédelemmel és a magánélet 
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védelmével kapcsolatos kockázatokat vethetnek fel, mivel egy mobilkészülékről számos, a 
felhasználóra vonatkozó információt tárolnak el automatikusan.

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvként ismert, elektromos hírközlési ágazaton 
belüli adatvédelemről szóló irányelv1 (2002/58/EK) előírásai szerint a tagállamok biztosítják a 
hírközlés titkosságát (5. cikk (1) bekezdés), valamint gondoskodnak arról, hogy „az 
elektronikus hírközlő hálózatoknak egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő 
adattárolásra való felhasználása, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférésre való 
felhasználása csak azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizetőt vagy 
felhasználót a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják 
– többek között – az adatkezelés céljairól” (5. cikk (3) bekezdés). Az e rendelkezéseket 
átültető nemzeti jogszabály értelmében ezért az alkalmazások fejlesztőinek biztosítaniuk kell, 
hogy az adott személyek az alkalmazások okostelefonjukra történő letöltésekor tájékoztatást 
kapjanak az adatfeldolgozásról és annak céljairól, valamint egyetértésüket adják az érintett 
személyes adatok tervezett feldolgozásához.

Az adatvédelmi irányelv2 a személyes adatok feldolgozásának összes esetére alkalmazandó –
ideértve a mobil készülékeken keresztül történő adatgyűjtést és adattovábbítást is –, és 
konkrétan előírja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és 
törvényes célból történhet, és további feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
összeférhetetlen módon. A Bizottság az általános adatvédelmi rendeletre irányuló, 
nemrégiben előterjesztett javaslatában3 ezeket az elveket és az érintettek jogait igyekszik 
megerősíteni – az alkalmazott technológiától függetlenül – a személyes adatok hatékony 
védelmének biztosítása érdekében, valamint azt célozza, hogy az adatkezelők minden 
helyzetben biztosítsák az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést.

A Bizottság mint a Szerződések őre hatásköreinek sérelme nélkül az általános adatvédelemre 
és az elektronikus hírközlési – többek között az okostelefonoknál használt alkalmazásokat 
érintő – adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályok felügyelete és végrehajtása azok 
nemzeti jogba való átültetésére tekintettel a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. A 
Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy felügyelje az adatkezelők jogszabályoknak való 
megfelelését, kivizsgálja a jogszabályoknak való meg nem felelés esetleges eseteit, illetve 
szankciókat rójon ki. 

Összegzés

Tekintettel arra, hogy az e területen hozott uniós jogszabályok érvényre juttatása a nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartozik, a Bizottságnak nem áll módjában további segítséget nyújtani 
a petíció benyújtója számára ebben az ügyben. A petíció benyújtója további tájékoztatásért a 
magyar nemzeti adatvédelmi hatósághoz4 és/vagy a magyar Nemzeti Média- és Hírközlési 

                                               
1 Hivatalos Lap L 201., 2002.7.31., 37–47. o.

2  Az 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.)
3 A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet) irányuló javaslat, COM(2012)0011, 2012. január 25.
4 http://www.obh.hu.
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Hatósághoz1 fordulhat.

                                               
1 http://www.nmhh.hu.


