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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1528/2012, adresată de Graham Smith, de cetățenie britanică, privind 
excluderea datelor societăților de la protecția datelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește ca în noua Directivă privind protecția datelor, datele între societăți (B2B) 
să fie excluse de la același nivel de protecție ca datele cu caracter personal. În realitate acesta 
a solicitat ca datele B2B să fie excluse toate în același timp din Directiva UE privind protecția 
datelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Propunerea Comisiei de regulament privind protecția datelor cu caracter general 
(COM(2012)0011 – Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date) nu protejează persoanele juridice în sine, astfel cum se prevede la articolul 1 
alineatul (1), „prezentul regulament stabilește normele referitoare la protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele 
referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal”, și la articolul 1 alineatul (2), 
„prezentul regulament asigură protecția drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice, în special dreptul acestora la protecția datelor cu caracter personal”. 
În cauza 92/09 Volker und Markus Schecke GbR și cauza C-93/09 Hartmut Eifert/Land 
Hessen (hotărârea din 9 noiembrie 2010), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că 
termenul „viață privată” nu trebuie interpretat în mod restrictiv și că „niciun motiv de 
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principiu nu permite excluderea activităților profesionale […] din noțiunea «viață privată»”, 
făcând trimitere la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, printre 
altele, cauza Amann/Switzerland, punctul 65, și cauza Rotaru/România, punctul 43) 
(punctul 59) și a clarificat că persoanele juridice (precum întreprinderile) pot solicita protecție 
în temeiul articolului 7 (protecția vieții private) și al articolului 8 (protecția datelor cu caracter 
personal) din Carta drepturilor fundamentale a UE în ceea ce privește datele de identificare, 
numai în măsura în care titlul oficial al persoanei juridice identifică una sau mai multe 
persoane fizice (punctul 53).

Concluzie

În consecință, Comisia consideră că problema adusă în discuție de către petiționar este deja pe 
deplin rezolvată în propunerea Comisiei de regulament privind protecția datelor cu caracter 
general.


