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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő
a
babaváró
hitelhez
kapcsolódó, általa tapasztalt banki
gyakorlattal
kapcsolatban
tett
bejelentést. Megírta, hogy a babaváró
hitel folyósítása kapcsán egyes bankok
az
ügyintézés
során
feltételül
támasztják azt, hogy az igénylő
bemutassa
a
várandósgondozási
könyvet és hozzájáruljon annak
lemásolásához is. Bejelentő álláspontja
szerint ez a banki eljárás jogsértő, mivel
a várandósgondozási könyv olyan
egészségügyi adatokat is tartalmaz,
amelyek a kismamára, a magzatra és
adott esetben a család más tagjaira is
vonatkoznak, ugyanakkor semmiféle
összefüggésben nem állnak a bank
feladatainak ellátásával. Bejelentő
megírta azt is, hogy az egészségügyi
adatok
fentiek
szerinti
átadása
álláspontja szerint nemcsak súlyosan
sérti az egészségügyi adatokkal való
önrendelkezési jogot, hanem alkalmas
lehet a gondozást végző egészségügyi
személyzettel
szembeni
bizalom
gyengítésére is, ezért kéri, hogy az arra
illetékes tegye meg a törvénysértő
gyakorlat megszüntetése érdekében a
szükséges intézkedést.
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Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
NAIH) a közérdekű bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a babaváró támogatásról szóló 44/2019.
(111.12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti babaváró kölcsön
kamattámogatott, így az ügyleti kamatot az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére.
A támogatott személyek a várandósság betöltött 12. hetét követően – egyéb feltételek mellett –
jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, és második, illetve harmadik gyermek vállalása esetén
jogosultak vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra is. Mindkét esetben az igény iránti
kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, amely kérelemhez mellékelni kell a Kormányrendelet 9. §
(2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott iratokat, ezek között a várandósság 12. hete
betöltésének és a szülés várható időpontjának igazolására a várandósgondozási könyvet (melynek
adattartalmát a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet 1. melléklete határozza
meg) vagy a kezelőorvos által kiállított, a Kormányrendelet 2. mellékletben meghatározott tartalmú
dokumentumot. A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése szerint a támogatott személyeknek a
kölcsönszerződés megkötése során nyilatkozniuk kell arról, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és
a szülés várható időpontját várandósgondozási könyvvel vagy a Kormányrendelet 2. mellékletben
meghatározott tartalmú dokumentummal igazolják és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez. A
Kormányrendelet 14. § (4) és 19. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kedvezmények
igénybevételére vonatkozó kérelmet és az ehhez kapcsolódó fent megjelölt iratokat, igazoló
dokumentumokat a hitelintézethez kell benyújtani. A Kormányrendelet nem definiálja, hogy a
benyújtás kifejezés hogyan értendő, a kérelem benyújtásakor a bankfiókban való bemutatásként vagy
az irat másolatának a kérelemhez csatolásként. Figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra a
NAIH álláspontja szerint a benyújtás szűkebb értelemben bemutatásként értelmezendő. A NAIH egy
korábbi hasonló ügyben kifogásolt adatkezelési gyakorlattal összefüggésben meghozott
határozatában kimondta, hogy a várandósgondozási könyvben rögzített további egészségügyi
adatok iratmásolatokban való kezelése nem szükséges ahhoz, hogy a várandósság 12. hetének
betöltését és a szülés várható időpontját a támogatottak igazolják, azaz a várandósgondozási
könyvek másolataiban kezelt adatok - ide nem értve a szülés várható időpontját, és a várandósság
betöltött hetére vonatkozó 2. bejegyzést - az adatkezelés céljának elérésére nem megfelelőek és nem
relevánsak, azok a szükséges adatkörön jelentősen túlterjeszkednek, ezért ezek kezelése sérti a
GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adattakarékosság elvét, illetve ezen adatok kezelésére
a vizsgált pénzintézet megfelelő jogalappal sem rendelkezett. A NAIH tájékoztatott arról, hogy bár
kapacitáshiány miatt nincs lehetősége valamennyi pénzintézet babaváró támogatással kapcsolatos
általános adatkezelési gyakorlatának közérdekű bejelentések alapján történő felülvizsgálatára, de ez
nem jelenti azt, hogy egy kérelmező bármely konkrétan megjelölt adatkezelővel szemben ne kérhetné
a Hatóság eljárását. Mindezért a jelen bejelentés alapján a NAIH megfontolja, hogy hivatalból hatósági
ellenőrzést, illetve jogsértés észlelése esetén adatvédelmi hatósági eljárást indít a bejelentéssel érintett
bank általános adatkezelési gyakorlatának vizsgálatára a babaváró támogatás kapcsán.

