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Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1152/2009, внесена от Adrian Vlad Bellamy, с румънско 
гражданство, относно неприкосновеност на данните при редовната 
актуализация на Windows от Microsoft

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че редовната актуализация на Windows от Microsoft 
създава сериозни проблеми по отношение на защитата на данни. Според вносителя, 
чрез редовното актуализиране на Windows, Microsoft има пълен достъп до всички 
лични данни, съхранявани в персоналните компютри. Вносителят призовава 
Европейския парламент да вземе мерки, за да предотврати тази своеволна практика, и 
настоява Microsoft да бъде принуден да въведе възможност, която позволява на 
собствениците на персонални компютри да отказват тези актуализации. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Обработването на лични данни на ниво ЕС се урежда от Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г .  за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на 
тези данни. Тази директива урежда общите правила, принципи и критерии, които 
правят обработването на лични данни законно, като по този начин осигурява защитата 
на основните права и свободи на физическите лица и по-конкретно, правото им на 
неприкосновеност на личния живот при обработването на лични данни.
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Условията за съхраняване или достъп до данни на крайното оборудване на потребител 
се определят от член 5, параграф 3 от Директива 2002/58/ЕО за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации. Съгласно Директивата 
се изисква държавите-членки да гарантират, че подобни операции се разрешават само 
ако на заинтересования потребител е предоставена ясна и цялостна информация, наред 
с другото, относно целите на обработката и му е предложено правото да се откаже от 
такава обработка. На 25 ноември 2009 г. Европейският парламент и Съветът приеха 
Директива 2009/136/ЕО, която изменя съответната разпоредба и засилва правата на 
потребителите. Изменената директива следва да бъде въведена в националното 
законодателство до 25 май 2011 г.

Отговорност за наблюдение и прилагане на националните закони, транспониращи 
директивите, носят компетентните органи на държавите-членки. За Румъния органът за 
защита на данните е:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Strada Olari nr. 32, 
Bucurest ,
Sector 2, 
Уебсайт: http://www.dataprotection.ro.

Комисията припомня, че всяко лице, което твърди, че са нарушени неговите права на 
защита на данните, може да упражни своето право на възражение срещу 
администратора на данни и/или да подаде жалба в компетентния национален орган за 
защита на данните.


