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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy bankszámlák
esetében, a bankszámla felett rendelkezni jogosult
személy,
csak
a
bankszámla-tulajdonos
hozzájárulásával tud lemondani a rendelkezési
jogáról. Bejelentő álláspontja szerint ez aggályos,
mivel sérti a rendelkező személy önrendelkezési
jogát, továbbá a személyes adatokat a bank a
rendelkező személy hozzájárulása és további
engedélye nélkül tartja nyilván, ami nem jogszerű.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:
MNB) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: NAIH) az alábbiak szerint tájékoztatott.
Az MNB a bejelentését megvizsgálta és álláspontja szerint annak alapján nem
valószínűsíthető a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
39. §ában meghatározott személy vagy szervezet működésére vonatkozó
törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott - fogyasztóvédelmi
rendelkezések körébe nem tartozó - rendelkezés megsértése, ezért az MNB az
ellenőrzési eljárás megindítását mellőzte. Az MNB tájékoztatása szerint a
Rendelkező személyes adatainak bankok általi kezelésével kapcsolatban nem
rendelkezik hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy az általa felügyelt pénzügyi
szolgáltatók eljárása megfelel-e az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény személyes adatok
védelmére, kezelésére vonatkozó, bejelentésében idézett rendelkezéseinek.
A NAIH tájékoztatása szerint az általános banki gyakorlat a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait követi. A NAIH
álláspontja szerint a bejelentésben felvetett kérdés ezért elsősorban nem
adatvédelmi tárgyú, mivel az egy kötelmi jogi jogintézmény alapvető
természetéből ered. A NAIH arról is tájékoztatott, hogy a bankoknak
kötelessége befogadni a rendelkezési jogot keletkeztető meghatalmazásokat és
az azokban szereplő személyes adatokat a meghatalmazás visszavonásáig
kezelni. Ahhoz, hogy egy bank a meghatalmazott adatait törölhesse, ahhoz
meg kell szűnnie a mögöttes jogviszonynak, azaz a meghatalmazásnak,
azonban azt kizárólag a meghatalmazó szüntetheti meg a meghatalmazás
visszavonásával, a meghatalmazott nem mondhat le a képviseleti
jogosultságról egyoldalúan. Ezen jogviszony kapcsán a bank egy harmadik fél,
aki nem avatkozhat bele a meghatalmazási jogviszony fennállásába, így nem
tehet intézkedéseket egy esetleges rendelkezési jogról lemondó nyilatkozat
alapján.

