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Európai Parlament és Tanács 608/2013/EU rendelete

„17. Cikk 4) bekezdésére „A vámhatóságok tájékoztatják a határozat jogosultját, […]. A

vámhatóságok kérelemre tájékoztatják a határozat jogosultját az áruk címzettjének,

feladójának, a nyilatkozattevőnek vagy az áruk birtokosának a nevéről és címéről, valamint

a vámeljárásról és azon áruk származási helyéről, eredetéről és rendeltetési helyéről is,

amelyek kiadását felfüggesztették, illetve amelyeket visszatartanak, amennyiben ezen

adatok a rendelkezésükre állnak.”,

21. cikkre „Bizonyos információk megengedett felhasználása a határozat jogosultja által –

[…] azokat csak a következő célokból hozhatja nyilvánosságra vagy használhatja fel:

a) eljárás indítása annak megállapítása iránt, hogy megvalósult-e a szellemi tulajdonjog

megsértése, illetve az információk ilyen eljárásokban való felhasználása;

[…]

d) kártérítés követelése a jogsértés elkövetőjétől vagy más személytől;

e) megállapodás a nyilatkozattevővel vagy az áruk birtokosával arról, hogy az áruk a 23.

cikk (1) bekezdése szerint megsemmisítendők;

[…].”

VÁMFIGYELÉS
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DOMAIN WHOIS – VALAMI HIÁNYZIK

Domain-használó: Természetes személy

Névszerver: dns3.hu

Névszerver: dns2.hu

Névszerver: dns1.hu

Regisztrálva: 2018-10-04 14:01:19

Módosítva: 2018-10-13 00:01:46

Technikai kapcsolattartó e-mail: hu.tech-c@integrity.hu

Regisztrátor: INTEGRITY Kft. (Registrar)

Utca, házszám: Victor Hugo u. 18-22.

Irányítószám, település: H-1132 Budapest

Ország: HU

Telefon: +36 1 450-2660

Telefax: -

URL: https://integrity.hu/domain-regisztracio/

Whois adatok domain.hu – GDPR után:

Mit kapunk helyett:

E-mail küldése az adminisztratív kapcsolattartónak

E-mail küldése a domain használónak

mailto:hu.tech-c@integrity.hu
https://integrity.hu/domain-regisztracio/


.HU FELSŐ SZINTŰ INTERNET DOMAIN

KÖZDOMAINJEI ALÁ DELEGÁLT DOMAIN

NEVEK TÁRGYÁBAN KELETKEZETT VITÁK

ELDÖNTÉSÉRE

UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE

RESOLUTION POLICY (UDRP)

a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte,

hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne

you no rights or legitimate interests in respect of

the domain name

Az adott domain név használatához fűződő

jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a

Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve

amelynek a domain név a közismert elnevezése

you (as an individual, business, or other

organization) have been commonly known by

the domain name, even if you have acquired no

trademark or service mark rights; or

a domain nevet elsősorban azzal a céllal

jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai

tevékenységét megzavarják

you have registered the domain name primarily

for the purpose of disrupting the business of a

competitor; or

a bejegyzett domain név egy olyan személynév,

amely tekintetében a domain név használója és a

bejegyzett domain név között nem áll fenn

bizonyítható kapcsolat.

engaged in a pattern of such conduct

http://www.ecta.org/IMG/pdf/Position_paper_on_the_WHOIS_and_GDPR_230518_FINAL.pdf
https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/WHOISChallengesAToolkitforIntellectualPropertyProfessionals7310.aspx/

http://www.ecta.org/IMG/pdf/Position_paper_on_the_WHOIS_and_GDPR_230518_FINAL.pdf
https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/WHOISChallengesAToolkitforIntellectualPropertyProfessionals7310.aspx/


MIT MOND AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelők:

 Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete

 ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati Koordináció Központja Nonprofit Kft.

„[…] 3.2 JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATIGÉNYLÉS

Természetese személy használatára delegált domain név esetén harmadik személy jogos érdekének

érvényesítése céljából szükségessé válhat, hogy az igényérvényesítési eljárás megkezdését

megelőzően a domain használó kilétéről és elérhetőségi valamint kapcsolattartói adatairól

információt kérjen. Ez esetben írásbeli megkeresés alapján, a megkereső személyeknek megfelelő

azonosítása és a jogos érdek hitelt érdemlő igazolását követően az adott domain használóra és

adminisztratív kapcsolattartóra vonatkozóan a következő adatokat adjuk át: név, postai cím, email

cím[ …]”

„[….] I. SZ. MELLÉKLET

Az adattovábbítás címzettje az a harmadik fél férhet hozzá, aki a személyazonosságának igazolása

után a jogos érdeke alátámasztásával írásban kér adatszolgáltatást egy adott domain használójáról.

Minden egyes jogos érdeken alapuló adattovábbítást megelőzően elvégezzük a harmadik fél

személyének azonosítását és a jogos érdek mérlegelve hozzuk meg a döntést az adatok

továbbításáról, így az érintteti jogok csak kivételesen és a legnagyobb körültekintés mellett kerülnek

korlátozásra[…]”
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ÉRDEKMÉRLEGELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében személyes adat kezelhető abban 

az esetben is, ha

– az adatkezelő megfelelő jogos érdekkel rendelkezik (tényleges, valós)

– az adatkezelés szükségszerűsége igazolható (milyen hátrány érné az 

adatkezelőt, ha nem végezhetné az adatkezelést, van-e más mód az eljárás 

megindítására)

– az adatkezelés arányosan korlátozza az érintettek jogait

„A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg 

kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének 

időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy 

adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.” [GDPR (47) preambulumbekezdés]
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JOGI IGÉNY ELŐTERJESZTÉSE, ÉRVÉNYESÍTÉSE

A GDPR-ban több helyütt nevesítve szerepel a jogi igény előterjesztése, 

érvényesítése, védelme: 

– Különleges adatok kezelésének egyik lehetséges jogalapja [GDPR 9. cikk 

(1) bekezdés f) pont]

– Törléshez való jog, tiltakozás jogához kapcsolódó kivétel [GDPR 17. cikk 

(3) bekezdés e) pont, 21. cikk (1) bekezdés]

– Harmadik országba történő adattovábbítás egyik kivételes esetköre [GDPR 

49. cikk (1) bekezdés e) pont]
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AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉS ALKALMAZÁSA

Az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával összefüggésben az adatkezelőnek 

az alábbi körülményekre kell kitérnie:

– az adatkezelő mely jogszabályi rendelkezésen fennálló jogát sérti az 

domain név használójának magatartása

– milyen hátrány érheti az adatkezelőt abban az esetben, ha továbbra is 

fennmarad a használat

– milyen előnnyel jár az adatkezelő számára az, hogy ha megszűnik a 

számára jogsértő állapot

– a jog által megengedett igényérvényesítés körében fogja felhasználni a 

személyes adatokat (jogi eljáráson kívül a jogvita megnyugtató rendezése, 

vitarendezési eljárás, peres eljárás)
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AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉS ALKALMAZÁSA

Az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával összefüggésben az adatkezelőnek 

az alábbi körülményekre kell kitérnie:

– nincs más olyan ésszerű és hatékony eljárás, amellyel ezen jogsértő állapot 

kezelhető

– nem tekinthető túlzott adatkörnek az, amely az adattovábbítás érinti (név, 

postacím, e-mail cím)

– az adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat: vélhetően egy jogsértést 

elkövető személy az, akinek az adataira vonatkozik az adatkérés

– a GDPR 14. cikk szerint az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatást 

kap az adatkezelés körülményeiről (milyen forrásból, milyen személyes 

adatokat kap, és azokat milyen célból használja fel, stb.)
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ÉRDEKEMÉRLEGELÉS A BÍRÓI GYAKORLATBAN

A Kúria egy felülvizsgálati kérelem tárgyában 2016. május 25-én hozott döntése 

(BH 2017.1.20):

„A fenti érdekek egybevetése alapján nem férhet kétség ahhoz, hogy adott 

esetben a különleges személyes adatokat is magában foglaló személyes 

adatok védelméhez fűződő jog korlátozása nem áll arányban a szerzői 

jogból fakadó igény érvényesítésének érdekével.” 

A Fővárosi Ítélőtábla döntése 2015. júniusában keletkezett határozata (FIT-H-PJ-

2016-18. bírósági határozat). 

„A különleges adatok védelméhez fűződő jog magasabb védelmet élvez, 

mint a munkáltató ellenőrzési jogosultsága.”
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ÉRDEKEMÉRLEGELÉS AZ ”ÜGYVÉDI” GYAKORLATBAN

 .hu és .com

 ISZT vs Regisztrátor

 személyazonosságának igazolása

Érdekmérlegelés
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Köszönjük a figyelmet

Kapcsolat:

Dr. Osztopáni Krisztián - krisztian.osztopani@sbgk.hu

Dr. György András – andras.gyorgy@sbgk.hu


