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személyazonosító okmányok ideiglenes visszatartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy néhány országban – különösen 
Olaszországban – bevett szokás, hogy a kempingekben vagy szállodákban a tartózkodás 
idejére a recepción tartják a személyazonosító okmányokat. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy ez a gyakorlat ideiglenesen korlátozza az okmány birtokosának jogait, hiszen nem élhet 
bizonyos olyan jogaival, amelyekhez a személyazonossága vagy állampolgársága igazolására 
lenne szükség.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság nem tud olyan jogszabályok létezéséről, amelyek arra köteleznék az olasz 
szállodákat vagy kempingeket, hogy elkérjék és maguknál tartsák vendégeik 
személyazonosító okmányait. 

A belügyminisztérium 2013. január 7-i rendelete kötelezi a szállodákat és kempingeket arra, 
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hogy értesítsék a rendőrséget a náluk megszálló személyek személyes adatairól.

Amennyiben ezek a személyes adatok a 95/46/EK irányelv1 2. cikke szerinti személyes 
adatokat tartalmaznak, az adatok feldolgozása során a szállodáknak és kempingeknek be kell 
tartaniuk a megfelelő uniós adatvédelmi jogot. A 95/46/EK irányelv azonban nem vonatkozik 
a közbiztonsággal vagy az adott állam büntetőjog területén végzett tevékenységeivel 
kapcsolatos feldolgozási műveletekre.

Következtetés

Az állítólagos jogszabály és gyakorlat nem sérti meg a szabad mozgásra és az 
állampolgárságra vonatkozó uniós jogot.

Ami a rendőrség értesítését illeti a szállodákban vagy kempingekben tartózkodó vendégekről, 
a Bizottság megállapítja, hogy az illetékes nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok és 
bíróságok kísérik figyelemmel az uniós adatvédelmi szabályok végrehajtását és alkalmazását, 
a Bizottság mint a Szerződések őre hatásköreinek sérelme nélkül. A Bizottság hatásköre nem 
terjed ki a személyes adatok magánszemélyek által történő feldolgozásának nyomon 
követésére vagy kivizsgálására. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 95-i 46/24/EK irányelve a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, HL L 281., 1995.23.11., 31–50. o.


