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Betreft: Verzoekschrift 1152/2009, ingediend door Adrian Vlad Bellamy (Roemeense 
nationaliteit), over gevaar voor de privacy van gegevens in verband met de 
regelmatige Windows-updates door Microsoft

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat de regelmatige updates van Windows door Microsoft ernstige problemen 
voor de gegevensbescherming met zich meebrengen. Volgens indiener heeft Microsoft 
dankzij de regelmatige updates volledige toegang tot alle persoonlijke gegevens op pc's. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement maatregelen te treffen om dit eigenmachtige 
optreden te voorkomen. Hij stelt voor om Microsoft een verplichte optie te laten invoeren, 
waarmee eigenaars van pc's updates kunnen weigeren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Op EU-niveau wordt de verwerking van persoonsgegevens geregeld door Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. Deze richtlijn voorziet in de algemene regels, beginselen en
criteria voor het rechtmatig verwerken van enigerlei persoonsgegevens, waarbij de 
bescherming van fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen wordt 
gewaarborgd, in het bijzonder hun recht op privacy met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens.
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De voorwaarden voor de opslag van of de toegang tot gegevens op de eindapparatuur van een 
gebruiker worden bepaald door artikel 5, lid 3 van Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy 
en elektronische communicatie. Deze richtlijn vereist dat de lidstaten er zorg voor dragen dat 
een dergelijke bewerking alleen wordt toegestaan op voorwaarde dat de betrokken gebruiker
wordt voorzien van duidelijke en volledige informatie, onder andere over de doeleinden van 
de verwerking, en het recht heeft een dergelijke verwerking te weigeren. Op 25 november 
2009 hebben het Europees Parlement en de Raad Richtlijn 2009/136/EG vastgesteld. Deze 
wijzigt de desbetreffende bepaling en versterkt de rechten van de gebruikers. De gewijzigde 
richtlijn dient voor 25 mei 2011 in nationale wetgeving te worden omgezet.

De verantwoordelijkheid voor de bewaking en de handhaving van de nationale wetgeving die 
de richtlijnen omzet, berust bij de bevoegde instanties van de lidstaten. Voor Roemenië is de 
gegevensbeschermingsautoriteit:

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

De Commissie wijst erop dat eenieder die vindt dat zijn/haar rechten op het gebied van
gegevensbescherming zijn geschonden, jegens de houder van persoonsgegevens zijn/haar 
bezwaarrecht kan uitoefenen of/en bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit 
een klacht kan indienen.


