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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1152/2009 dėl rūpestį keliančių duomenų privatumo klausimų, 
susijusių su kompanijos Microsoft reguliariai atliekamu programos Windows
atnaujinimu, kurią pateikė Rumunijos pilietis Adrian Vlad Bellamy

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad kompanijos Microsoft reguliariai atliekamas programos 
Windows atnaujinimas kelia didelių problemų duomenų apsaugos atžvilgiu. Pasak jo, 
reguliariai atnaujindama programą Windows, kompanija Microsoft turi prieigą prie visų 
privačių asmeniniuose kompiuteriuose saugomų duomenų. Peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias šiai savavališkai veiklai ir kad 
kompanijai būtų nurodyta suteikti pasirinkimo galimybę, leidžiančią asmeninių kompiuterių 
savininkams atsisakyti atnaujinimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„ES lygmeniu asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Šioje direktyvoje nustatytos bendros taisyklės, principai ir 
kriterijai, kaip teisėtai tvarkyti asmens duomenis ir taip užtikrinti fizinių asmenų pagrindinių 
teisių ir laisvių apsaugą, ypač jų teisę į privatumą tvarkant asmens duomenis.

Sąlygos, kurios taikomos siekiant gauti prieigą prie informacijos arba saugoti ją naudotojų 
galiniame įrenginyje, nustatytos Direktyvos 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių 
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5 straipsnio 3 dalyje. Direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog visos 
tokios operacijos būtų leidžiamos tik su sąlyga, kad atitinkamam naudotojui būtų pateikta 
aiški ir išsami informacija, inter alia, apie duomenų tvarkymo tikslus ir kad jam būtų suteikta 
teisė atsisakyti tokio duomenų tvarkymo. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamentas ir 
Taryba patvirtino Direktyvą 2009/136/EB, iš dalies keičiančią atitinkamą nuostatą ir 
įtvirtinančią naudotojų teises. Iš dalies pakeista direktyva turi būti perkelta į nacionalinę teisę 
iki 2011 m. gegužės 25 d.

Už direktyvą perkeliančių nacionalinių teisės aktų stebėseną ir vykdymą atsakingos 
kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos. Už duomenų apsaugą atsakinga 
Rumunijos institucija
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Tinklavietė http://www.dataprotection.ro.

Komisija primena, kad bet kuris asmuo, teigiantis, kad jo (jos) duomenų apsaugos teisės buvo 
pažeistos, gali pasinaudoti teise pateikti prieštaravimus duomenų valdytojui ir (arba) 
įregistruoti skundą kreipiantis į kompetentingą nacionalinę duomenų apsaugos instituciją.“


