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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1152/2009, którą złożył Adrian Vlad Bellamy (Rumunia) w sprawie 
obaw o prywatność danych w związku z okresową aktualizacją systemu 
Windows przez firmę Microsoft

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że okresowe aktualizacje systemu Windows przez firmę Microsoft 
stanowią poważny problem, jeśli chodzi o ochronę danych. Zdaniem składającego petycję 
dzięki regularnej aktualizacji systemu Windows firma Microsoft ma pełen dostęp do 
wszystkich prywatnych danych znajdujących się w komputerach osobistych. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zapobieżenia tym 
dyskrecjonalnym praktykom i prosi, aby firmie Microsoft nakazano wprowadzenie opcji 
umożliwiającej właścicielom komputerów osobistych odrzucanie aktualizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Na szczeblu UE przetwarzanie danych osobowych reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
Dyrektywa ta określa ogólne przepisy, zasady i kryteria zgodnego z prawem przetwarzania 
danych osobowych, a tym samym zapewnia ochronę podstawowych praw i swobód osób 
fizycznych, a w szczególności ich prawa do prywatności w kontekście przetwarzania danych 
osobowych. 
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Warunki przechowywania i dostępu do danych na terminalu użytkownika określa art. 5 ust. 3
dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE. Zgodnie z przedmiotową 
dyrektywą państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, że jakakolwiek taka operacja jest 
dozwolona wyłącznie pod warunkiem, że dany użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą 
informację, między innymi o celach przetwarzania, oraz będzie mógł skorzystać z prawa do 
odmówienia zgody na takie przetwarzanie. W dniu 25 listopada 2009 r. Parlament Europejski 
i Rada przyjęły dyrektywę 2009/136/WE, która zmienia odnośne przepisy i zwiększa prawa 
użytkowników. Tak zmieniona dyrektywa powinna zostać przeniesiona na grunt prawa 
krajowego do dnia 25 maja 2011 r.

Odpowiedzialność za monitorowanie i wdrażanie ustaw krajowych transponujących 
przedmiotowe dyrektywy spoczywa na właściwych władzach państw członkowskich. 
W przypadku Rumunii organem ds. ochrony danych jest:

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

Komisja przypomina, że każda osoba, która zarzuca naruszenie jej praw do ochrony danych 
może skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec kontrolera danych lub/i 
zarejestrować skargę we właściwym krajowym organie ds. ochrony danych.


