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Tárgy: P. R. olasz állampolgár által benyújtott 1325/2011. számú petíció az olasz 
kereskedelmi kamara nyilvántartásaiban szereplő személyes adatok 
védelmének megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az olasz bankok – általános gyakorlat szerint – a 
magánszemélyek és vállalkozások által igényelt kölcsönök folyósításáról való döntésük 
meghozatala érdekében betekintenek a kereskedelmi kamara nyilvános nyilvántartásába. 
Amennyiben a kereskedelmi kamara nyilvántartásai alapján fennáll a kölcsön igénylőinek 
vállalkozások fizetésképtelenségében való esetleges érintettsége, a kölcsön folyósítását 
módszeresen megtagadják.

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. augusztus 30.

A petíció benyújtója kifejti, milyen nehézségekbe ütközött, amikor jelzáloghitelt igényelt 
olasz bankoktól, mivel egy 2004-es fizetésképtelenségi eljárás miatt szerepelt az olasz 
kereskedelmi kamara nyilvántartásában. A petíció benyújtója rámutat, hogy a kölcsönök 
folyósításáról való döntésük meghozatala érdekében az olasz bankok módszeresen 
betekintenek az olasz kereskedelmi kamara nyilvános nyilvántartásába. Amikor az ügyfél 
neve úgy szerepel ebben a nyilvántartásban, mint aki fizetésképtelenségi eljárásban érintett 
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volt, a bankok erre hivatkozva módszeresen megtagadják a kölcsön folyósítását. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a kereskedelmi kamara nem tartja tiszteletben az olasz 
törvényeket, mivel annak ellenére is továbbra is nyilvántartásba veszik és közzéteszik ezt az 
információt, hogy az alkotmánybíróság a fizetésképtelenségre vonatkozó több nemzeti 
jogszabályt is alkotmányellenesnek nyilvánított. Ezen információ feldolgozása a 
magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot is sérti. 

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 feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni, törvényes, 
meghatározott és egyértelmű célból, a feldolgozott adatok megfelelőek, relevánsak, pontosak 
és nem túlzott mértékűek és időszerűek kell legyenek, és csak a szükséges ideig szabad tárolni 
őket.2 Az adatfeldolgozás jogszerűvé tételére vonatkozó kritériumokat a 7. cikk részletezi. Az 
irányelv emellett a személyes adatok védelméhez való alapvető jog biztosítása érdekében 
meghatározza az adatfeldolgozás által érintett egyének jogait – különösen az adatfeldolgozási 
műveletről való tájékoztatáshoz, a személyes adataihoz való hozzáféréshez, illetve a hibás 
vagy törvénytelenül feldolgozott adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy zárolásához, 
valamint a jogellenes adatfeldolgozási művelet során elszenvedett károk esetében a 
kártérítéshez való jogot. 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 a személyes adataik 
feldolgozásával kapcsolatban tett panaszokat. A kérelem elbírálásáról az érintett személyt 
tájékoztatni kell. Az irányelv továbbá biztosítja mindenki számára a jogorvoslathoz való jogot 
a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogának bárminemű megsértése esetén. 
Jelen esetben a petíció benyújtójának jelzáloghitel iránti kérelmét valószínűleg azért 
utasították el a bankok, mert betekintettek a kereskedelmi kamara nyilvános nyilvántartásába, 
amely a fizetésképtelenségi eljárásban érintett személyekről tartalmaz információkat, az olasz 
alkotmánybíróság 2008-as, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által 2006. március 23-
án hozott ítéletével3 összhangban lévő döntésének ellenére, amely határozat megsemmisíti a 
fizetésképtelenségre vonatkozó törvény egyes rendelkezéseit (amelyek szerint a 
fizetésképtelenségi eljárásban érintett egyének személyes cselekvőképtelensége az eljárás 
befejezése után is fennáll), mivel azok sértik az EJEB 8. cikkét. 
Az olasz adatvédelmi törvény az olasz kereskedelmi kamarára és az olasz hitelintézetekre is 
vonatkozik.4 A fentiekben említetteknek megfelelően a feldolgozási tevékenység 
jogszerűségéhez szükség van a 95/46/EK irányelv 7. cikkét átültető nemzeti törvényben 
                                               
1 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.).
2 A 95/46/EK irányelv 6. cikke 
3 Vitiello kontra Olaszország 77962. számú ügy 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali.
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%
2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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felsorolt valamely kritériumra. Emellett a feldolgozott személyes adatok pontosak, 
megfelelőek és időszerűek kell legyenek. Ezenkívül a bankoknak tájékoztatniuk kell az 
érintettet az irányelv 10. cikke által előírt adatokról. 
Az olasz adatvédelmi hatóság (Garante per la Protezione dei Dati Personali) számos döntést 
hozott a személyes adatoknak az ügyfelek hitelképességi vizsgálata, illetve az üzleti 
információk kezelése céljából történt feldolgozása terén. 

A nemzeti hatóságok, elsősorban a nemzeti adatvédelmi hatóság (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali) rendelkezik hatáskörrel annak megvizsgálására, hogy jogszerű-e, amikor a 
petíció benyújtóját érintő információkat a kereskedelmi kamara vagy bármely más, üzleti 
információkat nyújtó szervezet, mint például bankok vagy vállalatok – az alkotmánybíróság 
döntésének ellenére – feldolgozzák. Ezeknek a hatóságoknak felhatalmazásuk van a nemzeti 
adatvédelmi törvény betartásának kikényszerítését szolgáló megfelelő intézkedések 
meghozatalára. 
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 tevékenységeinek jogszerűségét, valamint hogy megvizsgálja a megfelelés 
elmulasztásának lehetséges eseteit, illetve hogy szankciókat alkalmazzon.

A petíció benyújtója az illetékes olasz 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.


