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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru peti�ii
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Peti�ia nr. 1152/2009, adresată de Adrian Vlad Bellamy, de cetă�enie română, 
privind îngrijorările acestuia referitoare la securitatea datelor în cazul 
actualizărilor la intervale regulate ale sistemului Windows efectuate de către 
compania Microsoft

1. Rezumatul peti�iei

Peti�ionarul consideră că actualizările la intervale regulate ale sistemului Windows efectuate 
de compania Microsoft ridică probleme serioase în ceea ce prive�te protec�ia datelor. Potrivit 
peti�ionarului, prin efectuarea la intervale regulate a acestor actualizări, compania Microsoft 
are acces deplin la toate datele private stocate în calculatoarele personale. Peti�ionarul solicită 
Parlamentului European să ia măsuri pentru a preveni această practică discre�ionară �i dore�te 
să i se pună în vedere companiei Microsoft introducerea unei op�iuni care să permită 
de�inătorilor de calculatoare personale să respingă actualizările.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informa�ii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

La nivel comunitar, prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată prin Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protec�ia 
persoanelor fizice în ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal �i libera 
circula�ie a acestor date. Această directivă prevede regulile, principiile �i criteriile generale 
necesare pentru legalizarea oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal �i asigură, astfel, 
protec�ia drepturilor �i libertă�ilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul 
acestora la confiden�ialitate în ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal.
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Condi�iile de stocare �i accesare a datelor de pe echipamentul terminal al unui utilizator sunt 
determinate de articolul 5 alineatul (3) al Directivei asupra confiden�ialită�ii �i comunica�iilor 
electronice 2002/58/CE. Directiva prevede ca statele membre să garanteze faptul că o astfel 
de opera�iune va fi permisă numai cu condi�ia ca utilizatorul în cauză să beneficieze de
informa�ii clare �i complete, printre altele cu privire la scopul prelucrării, �i să aibă dreptul de a 
refuza o astfel de prelucrare. La 25 noiembrie 2009, Parlamentul European �i Consiliul au 
adoptat Directiva 2009/136/CE, care modifică dispozi�ia relevantă �i consolidează drepturile 
utilizatorilor. Directiva modificată urmează să fie transpusă în legisla�ia na�ională până la 25 
mai 2011.

Autorită�ile competente din statele membre sunt responsabile cu monitorizarea �i aplicarea 
legilor na�ionale de transpunere a directivelor. În cazul României, autoritatea pentru protec�ia 
datelor este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Strada Olari nr. 32, 
Bucure�ti,
Sector 2, 
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro.

Comisia aminte�te faptul că orice persoană care declară încălcarea drepturilor sale legate de 
protec�ia datelor î�i poate exercita dreptul de opozi�ie împotriva operatorului de date �i/sau 
poate depune o plângere pe lângă autoritatea na�ională competentă de protec�ie a datelor.


