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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1152/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Adrian 
Vlad Bellamy, par datu konfidencialitātes problēmām saistībā ar Microsoft
regulārajiem Windows atjauninājumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Microsoft regulārie Windows atjauninājumi rada 
nopietnas problēmas datu aizsardzības jomā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju, veicot regulārus Windows atjauninājumus, Microsoft ir pilnīga piekļuve visiem 
privātajiem datiem, kas glabājas personālajos datoros. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu veikt pasākumus šīs patvaļīgās prakses novēršanai un prasa uzlikt par pienākumu 
Microsoft ieviest tādu opciju, kas ļautu personālo datoru īpašniekiem attiekties no 
atjauninājumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Personas datu apstrādi ES līmenī reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti. Lai saistībā ar personas datu apstrādi nodrošinātu fizisko personu 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi, šajā direktīvā 
paredzēti vispārīgi noteikumi, principi un kritēriji attiecībā uz jebkāda veida personas datu 
apstrādes likumīgumu. 

Nosacījumi datu uzglabāšanai lietotāja gala iekārtā vai šo datu pieejai ir ietverti 5. panta 
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3. punktā Direktīvā 2002/58/EK par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju. Direktīvā 
noteikta prasība dalībvalstīm nodrošināt, lai jebkura šāda darbība būtu atļauta tikai ar 
nosacījumu, ka attiecīgo lietotāju nodrošina ar skaidru un visaptverošu informāciju, cita starpā 
par apstrādes nolūku, un dod viņam tiesības liegt šādu apstrādi. 2009. gada 25. novembrī 
Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu 2009/136/EK, ar ko groza attiecīgo 
noteikumu un nostiprina lietotāju tiesības. Grozītā direktīva ir jātransponē dalībvalstu tiesību 
aktos līdz 2011. gada 25. maijam.

Dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par uzraudzību un to valstu tiesību aktu 
īstenošanu, ar kuriem transponē direktīvas. Rumānijā par datu aizsardzību atbildīgā iestāde ir:

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

Komisija atgādina, ka ikviens, kurš uzskata, ka ir pārkāptas viņa(-as) tiesības uz datu 
aizsardzību, var celt iebildumus pret personu, kas atbildīga par datu apstrādi, un/vai iesniegt 
sūdzību kompetentajā datu aizsardzības valsts iestādē.”


