
 

Kommunikációs Igazgatóság 
Sajtó- és Tájékoztatási Egység curia.europa.eu 

 

 

 
4/23. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Luxembourg, 2023. január 12. 

 

A Bíróság ítélete a C-154/21. sz. | Österreichische Post (A személyes adatok címzettjeire vonatkozó 

információk) ügyben 

Mindenkinek joga van tudni arról, kivel közölték a személyes adatait 

Az adatkezelő azonban megteheti, hogy csak a címzettek kategóriát adja meg, ha a címzettek nem 

azonosíthatók, vagy ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó 

Egy uniós polgár kérelmet nyújtott be Ausztria fő postai és logisztikai szolgáltatójához, az Österreichische Posthoz, 

hogy az ismertesse vele azon címzettek személyazonosságát, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatait közölte. 

Kérelmét az általános adatvédelmi EU-rendeletre alapította. Ez a rendelet előírja, hogy az érintett jogosult arra, hogy 

az adatkezelőtől megkapja az azon címzettek vagy címzettek kategóriáira vonatkozó információkat, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják. 

Az uniós polgár kérelmére adott válaszában az Österreichische Post csupán annyit közölt, hogy a jogszabály által 

megengedett mértékben, telefonkönyv-kiadási tevékenysége keretében használ fel adatokat, és ezeket a személyes 

adatokat üzletfelek részére, marketingcélokra kínálja. Az uniós polgár az osztrák bíróságok előtt keresetet indított az 

Österreichische Post ellen. 

A bírósági eljárás során az Österreichische Post tájékoztatta az uniós polgárt, hogy az adatait üzletfelek – köztük a 

csomagküldő kereskedelem és a hagyományos kereskedelem területén működő hirdetők, informatikai 

vállalkozások, címszolgáltatók és egyesületek, például jótékonysági szervezetek, nem kormányzati szervezetek 

(NGO-k) vagy politikai pártok – részére továbbították. 

A jogvitában végső fokon eljáró Oberster Gerichtshof (legfelsőbb bíróság, Ausztria) azt kívánta megtudni, hogy az 

általános adatvédelmi rendelet szabad választást enged-e az adatkezelő számára abban, hogy a címzettek konkrét 

személyazonosságát vagy csak a címzettek kategóriáját közli, vagy pedig jogot biztosít az érintett személynek ahhoz, 

hogy megtudja a címzettek konkrét személyazonosságát. 

A mai napon hozott ítéletében a Bíróság azt a választ adja, hogy amikor a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják a címzettekkel, az adatkezelő az érintett kérelmére köteles megadni a címzettek konkrét 

személyazonosságát. Csak abban az esetben teheti meg, hogy csak a címzettek kategóriát adja meg, ha a 

címzettek (még) nem azonosíthatók. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy a 

kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó.  

A Bíróság hangsúlyozza, hogy az érintett hozzáférési joga szükséges ahhoz, hogy gyakorolhassa az általános 

adatvédelmi rendeletben számára biztosított további jogokat, nevezetesen a helyesbítéshez való jogot, a 

törléshez való jogot („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jogát, az adatkezelés elleni 

tiltakozáshoz való jogát, illetve kártérítési igényét, amennyiben kár érte. 
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Kövesse a híreket! 

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük 

folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére 

vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti 

bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben 

eljáró más nemzeti bíróságokat is köti. 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon. 

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs ✆  (+352) 4303 5499 

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: „Europe by Satellite” ✆  (+32) 2 2964106. 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-154/21
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

