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Egyéni vállalkozók adatai, mint 
személyes adatok 

 

Figyelem hoax: Nem igaz, hogy (1) egyéni vállalkozónak 
nincsenek személy adatai, nem igaz, hogy (2) egyéni 
vállalkozó nem természetes személy! 
 

Az egyéni vállalkozók természetes személyek.  
- Ha törvény az egyéni vállalkozókat nem deklarálná 
természetes személynek, sőt jogi személynek nyilvánítaná 
őket, akkor is, mint adataik egyben természetes személyek 
adatai is lennének, a jogi személy egyéni vállalkozóhoz tartozó 
természetes személy adatai. Törvény azonban egyéni 
vállalkozót természetes személynek mondja ki. 
 

Egyéni vállalkozó 'személyes adatai' nyilvánvalóan személyes 
adatok a GDPR és az Infortörvény értelmében. Meglepő 
módon ismeretesek vélekedések, melyek mást állít, sajnos 
ilyen vélekedések hoaxként terjednek. 
 

Fontos, hogy egyéni vállalkozók bizonyos személyes adatait, 
bizonyos feltételekkel és alkalmazási körben gyengébb 
védelem illetheti meg, akár különösen indokolt esetekben 
nyilvánosan is kezelhetők. 
 
 

A NAIH az egyéni vállalkozók személyes adataival 
kapcsolatban 2018-ban az alábbi közleményt adta ki: 
http://naih.hu/files/NAIH-2018-5233-4-V.pdf, idézzük: 
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Megjegyzés 
 

Cégek, szervezetek, tárgyak stb. adatai is lehet személyes 
adatok.  
 
Példák: 

 A gépjármű rendszáma a tulajdonos és a gépkocsi 
használó személyes adata. 

 Ha valakinek nincs gépkocsija, akkor az az információ, 
hogy nincs az illetőnek gépkocsija az illető személyes 
adata. 

 Céges email cím a természetes személy használójának 
személyes adata. 

 Céges csoport email cím a természetes személy 
használóinak mind személyes adata. 
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 Személyes adat, hogy valaki egy cégnek ügyvezetője, 
tulajdonosa, munkatársa stb., úgyszintén személyes adat, 
hogy valaki a cég volt vezetője, tulajdonosa, munkatársa 
stb. 

 Cégtulajdonos vállalkozásbeli vagyoni részesedése a 
szintén személyes adat. 

 Cégtulajdonos, ügyvezető, alkalmazott neve, címe mind-
mind személyes adat. 

 Egy család által Internet-hozzáférés során használt IP-
címe, a család minden tagjának, legalábbis az Internet-
hozzáférést használó tagjainak a személyes adata 
(legalábbis addig amíg természetes személyhez - 
beleértve csoportjukhoz - kapcsolható ezen adat). 

 
Nem szokás személyes adatnak tekinteni azon adatokat, 
melyek természetes személyek nagyobb számú csoportjához 
tartozik (a 'nagyobb' meghatározása kérdéses, kérdés, hogy 3-
nál, 5-nél, 10-nél, … nagyobb számít-e már nagyobbnak). 
 
 
Anonymous 


