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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1152/2009 af Adrian Vlad Bellamy, rumænsk statsborger, om 
bekymringer for beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med Microsofts 
regelmæssige opdateringer af Windows

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Microsofts regelmæssige opdateringer af Windows kan volde alvorlige 
problemer med hensyn til databeskyttelse. I henhold til andrageren har Microsoft ved 
regelmæssigt at opdatere Windows fuld adgang til alle private data, der er lagret på pc'er. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at træffe forholdsregler for at forhindre denne 
vilkårlige praksis og beordre Microsoft til at indføre en valgmulighed, så pc-ejere kan afvise 
opdateringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"På EU-plan reguleres behandling af personoplysninger ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Direktivet indeholder 
generelle regler, principper og kriterier for lovlig behandling af personoplysninger for at sikre 
beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten 
til privatlivets fred, med hensyn til behandling af personoplysninger. 

Betingelserne for lagring af eller adgang til oplysninger, der er lagret i en brugers 
terminaludstyr, er fastsat i artikel 5, stk. 3, i direktiv 2002/58/EF om behandling af 
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personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor. I direktivet kræves det, at medlemsstaterne sikrer, at en sådan 
transaktion kun er tilladt på betingelse af, at abonnenten eller brugeren får klare og 
fyldestgørende oplysninger, bl.a. om formålet med behandlingen og har ret til at nægte den 
registeransvarlige en sådan behandling. Den 25. november 2009 vedtog Europa-Parlamentet 
og Rådet direktiv 2009/136/EF, som ændrer den relevante bestemmelse og styrker brugernes 
rettigheder. Det ændrede direktiv skal indarbejdes i national lovgivning senest den 25. maj 
2011.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder er ansvarlige for overvågningen og 
håndhævelsen af de nationale love, der gennemfører direktiverne i national lovgivning. I 
Rumænien er databeskyttelsesmyndigheden:

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

Kommissionen minder om, at enhver person, som gør gældende, at hans/hendes 
databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket, kan udøve sin ret til at gøre indvending imod 
den registeransvarlige og/eller indgive en klage til den kompetente nationale 
databeskyttelsesmyndighed."


