
CM\805935HU.doc PE439.216v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

19.2.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Adrian Vlad Bellamy, román állampolgár által benyújtott 1152/2009. számú 
petíció a Windows Microsoft által végzett rendszeres frissítésével 
kapcsolatban felmerülő adatvédelmi aggályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a Windowsnak a Microsoft által elvégzett rendszeres 
frissítései komoly problémákat idézhetnek elő az adatvédelem terén. A petíció benyújtója 
szerint a Windows rendszeres frissítése során a Microsoft korlátlanul hozzáfér a személyi 
számítógépeken tárolt összes személyes adathoz. A petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy intézkedjen ennek az önkényes gyakorlatnak a megakadályozása 
érdekében, valamint annak elrendelését kéri, hogy a Microsoft vezessen be egy olyan 
lehetőséget, hogy a személyi számítógépek tulajdonosai elutasíthassák a frissítéseket. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Európai uniós szinten a személyes adatok kezelését a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. 
október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza. Az irányelv 
rendelkezik az adatok mindennemű feldolgozásának jogszerűségét biztosító általános 
szabályokról, elvekről és feltételekről, és ezáltal biztosítja a természetes személyek alapvető 
jogainak és szabadságának védelmét, különös tekintettel magánéletüknek a személyes adatok 
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feldolgozása vonatkozásában történő védelmére. 

A felhasználók végberendezéseiben történő adattárolás vagy az ott tárolt adatokhoz való 
hozzáférés feltételeit a 2002/58/EK elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 5. cikkének 
(3) bekezdése határozza meg. Az irányelv előírásainak értelmében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ilyen műveletek csak azzal a feltétellel legyenek megengedettek, 
ha az érintett felhasználót egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják – többek között – az 
adatkezelés céljairól, valamint ha a felhasználónak joga van visszautasítani az ilyen 
adatkezelést. 2009. november 25-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 
2009/136/EK irányelvet, amely módosítja a vonatkozó rendelkezést, és megerősíti a 
felhasználók jogait. A módosított irányelvet 2011. május 25-ig kell átültetni a nemzeti jogba.

Az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésének ellenőrzése és végrehajtása az illetékes 
tagállami hatóságok feladata. A romániai illetékes adatvédelmi hatóság elérhetősége:

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

A Bizottság felhívja a figyelmet, hogy bárki, aki az adatvédelemhez fűződő jogainak 
megsértését feltételezi, kifogást emelhet az adatkezelő ellen és/vagy panaszt nyújthat be az 
illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz.


