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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy online felületen
adatkezelési problémákat tapasztalt.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság az alábbiak szerint tájékoztatott.
A Facebookon lehetőség van két oldal összevonására, amennyiben az
összevonást kezdeményező felhasználó adminisztrátor mindkét oldalnál, az
oldalaknak hasonló a nevük és ugyanazt a dolgot képviselik, a két oldalhoz
ugyanaz a földrajzi cím van megadva, ha fizikai hely tartozik hozzájuk.
A Hatóság álláspontja szerint azért kerülhetett sor a szóban forgó oldalak
összevonására, mert azt olyan személy kezdeményezte, aki mindkét oldanál
adminisztrátori szerepet töltött be. Az összevonás következtében - az
összevonást
kezdeményező
felhasználó
kérésére
a
facebook.com/legyenaligetakertem oldal eltávolításra került a Facebookról, és a
facebook.com/ligetvedok oldal megkapta a megszűnt oldal kedvelőit.
Mindazonáltal a facebook.com/ligetvedok oldalhoz átkerült felhasználók
bármikor visszavonhatják az oldal „kedvelését”, illetve leállíthatják az oldal
„követését” annak érdekében, hogy hírfolyamukban ne jelenjenek meg az
oldallal kapcsolatos bejegyzések. Ezen túlmenően a felhasználóknak lehetősége
van arra is, hogy az oldalt jelentsék a Facebook felé. A rendelkezésre álló
információk alapján a Hatóság úgy ítéli meg, hogy az oldalak összevonásával
személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem nem következett be.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 2. § (1) bekezdése szerint az lnfotv.
hatálya a Magyarország területén folytatott adatkezelésre terjed ki. Bár a
Facebook tevékenysége magyarországi felhasználókra (is) irányul, és a közösségi
oldalnak van magyar nyelvű változata, azonban az adatkezelőnek nincs
magyarországi tevékenységi helye és képviselője. Ennek következtében a
Facebook közösségi oldalra nem irányadó az lnfotv., és a Hatóság nem
rendelkezik joghatósággal.
A magyar felhasználók a Facebook ÁSZF alapján a Facebook lreland Ltd.-vel,
és nem a Facebook lnc.-kel (amelyre nem terjed ki az uniós jog) kötnek
szerződést, a szerződésre kiterjed a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó
jogról szóló 593/2008/EK Rendelet (a továbbiakban: Róma 1. Rendelet)
hatálya. A Róma 1. Rendelet értelmében a Facebook lreland. Ltd.-vel szemben
alkalmazandóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a
nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet szabályai is,
amelyek lehetővé teszik a magyar bíróságok előtti perindítást, és a magyar
fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazását is.

