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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1152/2009, του Adrian Vlad Bellamy, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβληματισμούς περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
αναφορικά με τις τακτικές ενημερώσεις των Windows από τη Microsoft

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι τακτικές ενημερώσεις των Windows από τη Microsoft θέτουν 
σοβαρά προβλήματα ως προς την προστασία των δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω της 
τακτικής ενημέρωσης των Windows, η Microsoft διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα 
προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε προσωπικούς υπολογιστές. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα ώστε να αποτραπεί αυτή η 
διακριτική πρακτική και ζητεί να διαταχθεί η Microsoft να παρουσιάσει μια επιλογή που θα 
επιτρέπει στους κατόχους ηλεκτρονικών υπολογιστών να απορρίπτουν τις ενημερώσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Σε επίπεδο ΕΕ η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται κανονιστικά 
από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η 
εν λόγω οδηγία προβλέπει τους γενικούς κανόνες, τις αρχές και τα κριτήρια που καθιστούν 
θεμιτή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
και, ιδίως, της ιδιωτικής ζωής έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Οι προϋποθέσεις που αφορούν την αποθήκευση ή την πρόσβαση στα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη καθορίζονται από το άρθρο 5, παράγραφος 
3 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η 
οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια να 
επιτρέπεται μόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο συνδρομητή σαφείς και εκτεταμένες 
πληροφορίες, μεταξύ άλλων για το σκοπό της επεξεργασίας, και ο υπεύθυνος ελέγχου των 
δεδομένων τού παρέχει το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Στις 25 Νοεμβρίου 
2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία 2009/136/ΕΚ, η 
οποία τροποποιεί τη σχετική διάταξη και ενισχύει τα δικαιώματα των χρηστών. Η 
τροποποιημένη οδηγία θα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία μέχρι τις 25 Μαΐου 2011.

Η αρμοδιότητα σχετικά με την παρακολούθηση και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας που 
μεταφέρει τις οδηγίες εμπίπτει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η αρμόδια αρχή 
προστασίας των δεδομένων στη Ρουμανία είναι η εξής:

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

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι υπάρχει ενδεχόμενη παραβίαση 
των δικαιωμάτων του/της όσον αφορά την προστασία των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το 
δικαίωμά του/της για υποβολή ένστασης έναντι του υπευθύνου ελέγχου των δεδομένων ή/και 
να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας των δεδομένων.


