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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1829/2009, którą złożyła Simone Thieme (Niemcy) w sprawie 
wykorzystywania danych dotyczących telefonu komórkowego do wyśledzenia 
dłużnika

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że stara się wyśledzić osobę, która jest jej winna pieniądze, 
korzystając z numeru telefonu komórkowego tej osoby. Jest to jedyna informacja, jaką 
składająca petycję posiada, ponieważ odnośna osoba nie przekazała jej adresu, a zatem 
składająca petycję nie może wysłać oficjalnego żądania zapłaty. Jednak władze niemieckie 
najwyraźniej odmawiają współpracy. Składająca petycję przekonuje, że ta metoda śledzenia 
osób powinna być dopuszczalna w sytuacjach, w których w grę wchodzą akty kryminalne. 
Skarży się ona także, że przedsiębiorstwo Freenet AG nie wywiązuje się ze świadczenia jej 
usług internetowych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja
Składająca petycję porusza dwie zasadnicze kwestie:

a) Wykonanie instrumentu długu prywatnego wydanego w Niemczech wobec dłużnika, który 
przypuszczalnie przebywa w Hiszpanii:

Składająca petycję jako wierzyciel posiada tytuł prawny, tj. poświadczony notarialnie 
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instrument w sprawie roszczeń bezspornych (notarielles Schuldanerkenntnis), wydany 
w Niemczech wobec dłużnika. Taki instrument jest uznawany zgodnie z niemieckim prawem 
cywilnym za tytuł egzekucyjny1oraz zostanie doręczony przez komornika. Składająca petycję 
twierdzi, że nie może uzyskać przysługującego jej prawa do wykonania tytułu prawnego za 
pośrednictwem właściwych władz w Niemczech, ponieważ nie ma żadnych informacji na 
temat obecnego miejsca zamieszkania ani miejsca pobytu dłużnika. Składająca petycję 
złożyła na policji w Berlinie przeciwko dłużnikowi skargę w sprawie dokonania czynu 
zabronionego pod groźbą kary (w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych). Przedmiotowa 
petycja nie zawiera żadnych informacji na temat tego, jakiego czynu zabronionego dopuścił 
się dłużnik oraz czy niemiecka policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Składająca 
petycję zwróciła się do władz niemieckich o wyśledzenie dłużnika za pośrednictwem 
jedynych danych, jakie posiada, tj. hiszpańskiego numeru telefonu MOVISTAR. Składająca 
petycję twierdzi, że za pomocą tej metody mogłaby wyegzekwować swoje prawa na 
podstawie tytułu egzekucyjnego, który zostałby dostarczony na adres wskazany jako miejsce 
zamieszkania dłużnika. Składająca petycję utrzymuje, że właściwe władze nie udzieliły jej 
wsparcia niezbędnego do uzyskania przez nią przysługującego jej prawa. W związku z tym 
składająca petycję zwraca się do Komisji o udzielenie informacji na temat tego, do kogo 
mogłaby się zwrócić z prośbą o pomoc w tej sprawie.

b) Składająca petycję twierdzi, że wewnętrzny dział prawny dostawcy usług Freenet AG 
nakazał jej zapłacenie za usługi, których nigdy nie otrzymała. Według składającej petycję 
takie zachowanie jest czynem zabronionym pod groźbą kary. Utrzymuje ona również, że ani 
organy regulacyjne odpowiedzialne za łączność elektroniczną (Bundesnetzagentur) ani 
prawnicy nie są w stanie jej pomóc.
Uwagi Komisji dotyczące petycji 
a) Dług prywatny osoby fizycznej
Wykonanie postanowienia wydanego na mocy prawa cywilnego w innym państwie 
członkowskim UE:
Warto przypomnieć, że zasadniczo, jeśli wierzyciel chciałby, aby orzeczenie zostało 
wykonane w innym państwie członkowskim, wówczas musi on zwrócić się do właściwego 
sądu w państwie członkowskim, gdzie takie wykonanie jest wymagane w celu stwierdzenia 
wykonalności orzeczenia zagranicznego (exequatur).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
określa przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych w innych państwach 
członkowskich. Rozporządzenie europejskie określa następujące przepisy w zakresie 
międzynarodowego prawa prywatnego:

- Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim i wykonalne tam mogą zostać 
wykonane w innym państwie członkowskim, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie 
stwierdzona na wniosek uprawnionego (lub jeżeli orzeczenie zostanie zarejestrowane do 
wykonania w Wielkiej Brytanii);

- Wniosek składa się do sądu, którego właściwość miejscową określa się na podstawie 
miejsca zamieszkania dłużnika lub na podstawie miejsca, w którym egzekucja powinna zostać 
przeprowadzona;

                                               
1  § 781 Bundesgesetzbuch.
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- Po spełnieniu określonych formalności wydawane jest stwierdzenie wykonalności 
(„exequatur”), które należy dostarczyć kontrahentowi, który może zaskarżyć je wyłącznie na 
drodze sądowej; 
- Możliwe jest odmówienie uznania orzeczenia zagranicznego, jeśli uznanie byłoby sprzeczne 
z porządkiem publicznym lub nie dałoby się go pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem, lub 
jeśli dokument, na podstawie którego następuje wszczęcie postępowania, nie został 
dostarczony w odpowiednim czasie lub druga strona nie stawiła się.
Ponadto obowiązuje szereg uproszczonych i przyspieszonych procedur europejskich, do 
których zalicza się:
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń 
bezspornych, na określonych warunkach, przy wykorzystaniu wszelkich środków 
pośredniczących, tj. zniesienia procedury exequatur w państwach członkowskich, w których 
egzekucja jest przeprowadzana w przypadku potwierdzalnego braku sporu w sprawie rodzaju 
lub wysokości długu. Warunki te odnoszą się głównie do dostarczania dokumentów 
w przypadku wyroków zaocznych.

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 
2006 r. zawiera przepisy ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu 
zapłaty. Umożliwia ono wierzycielom dochodzenie roszczeń bezspornych w sprawach 
cywilnych i handlowych przed sądami państw członkowskich zgodnie z jednolitą procedurą, 
która opiera się na zastosowaniu standardowych formularzy. Przedmiotowa procedura nie 
wymaga osobistego stawienia się w sądzie; można ją wszcząć i przeprowadzać drogą 
elektroniczną. Powód musi jedynie złożyć wniosek, na podstawie którego procedura będzie 
następnie prowadzona według ustalonych zasad. Nie wymaga to żadnych dalszych 
formalności ani interwencji ze strony powoda. Ponadto w związku z tym, że pomoc prawnika 
nie jest konieczna, koszty procedury będą możliwie niskie. Problemy językowe sprowadzane 
są do minimum dzięki możliwości korzystania ze standardowych, dostępnych we wszystkich 
językach UE formularzy określających zasady komunikacji między stronami i sądem. 
Decyzja sądowa uzyskana w wyniku przedmiotowej procedury będzie znajdować się 
w swobodnym obiegu w innych państwach członkowskich; wierzyciel nie będzie musiał 
podejmować środków pośrednich w celu wykonania decyzji za granicą.
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 
zawiera przepisy dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 
Celem przedmiotowego rozporządzenia jest uproszczenie i przyspieszenie rozstrzygania 
sporów oraz zmniejszenie ich kosztów. Przedmiotowa procedura ma zastosowanie 
w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych, w przypadku których wartość 
przedmiotu sporu nie przekracza 2000 euro. Procedura ta stosowana jest zarówno 
w odniesieniu do roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. Przedmiotowe rozporządzenie 
znosi środki pośrednie w celu umożliwienia uznawania i wykonywania orzeczeń 
wydawanych w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 
Orzeczenie jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim automatycznie 
i bez możliwości sprzeciwienia się co do jego uznania, wyłączając przypadki niewłaściwego 
doręczenia pozwu.
Niemniej jednak nie ma żadnych przepisów europejskich dotyczących jako takiej 
wykonalności. W rezultacie zastosowanie mają systemy krajowe.
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Podstawę prawną roszczenia składającej petycję przeciwko dłużnikowi stanowi potwierdzony 
notarialnie instrument w sprawie roszczeń bezspornych. Ten tytuł egzekucyjny jest uznawany 
na mocy niemieckiego prawa cywilnego. W związku z tym dochodzenie przez składającą 
petycję w Niemczech roszczenia przeciwko dłużnikowi zgodnie z prawem cywilnym jest 
uzasadnione. Niemniej jednak roszczenie to nie jest bezpośrednio uznawane i wykonywane 
w innym kraju. Na przykład, jeśli dłużnik przeprowadził się do innego państwa 
członkowskiego (Hiszpanii), wierzyciel powinien zwrócić się do sądów hiszpańskich 
o stwierdzenie wykonalności tego tytułu (zgodnie z przepisami rozporządzenia Bruksela I) 
lub o wszczęcie wyżej określonego, uproszczonego postępowania w sprawie transgranicznych 
roszczeń bezspornych.

W ramach postępowania egzekucyjnego organy sądowe są zazwyczaj uprawnione do 
weryfikowania adresu dłużnika, jak również do uzyskania informacji na temat wszelkich 
zmian miejsca zamieszkania. Z treści petycji nie wynika jednak, czy władze niemieckie 
podjęły już w tej sprawie jakiekolwiek działania lub czy składająca petycję zwróciła się do 
władz niemieckich o podjęcie takich działań.
Składająca petycję twierdzi, że jedynymi danymi kontaktowymi dłużnika, jakie posiada, jest 
hiszpański numer telefonu komórkowego. Ponieważ nie wiadomo, kiedy dłużnik po raz 
ostatni korzystał z tego numeru, jak również należałoby wziąć pod uwagę te oraz inne 
okoliczności, można jednak uznać za wskazówkę fakt, że dłużnik przebywa lub w pewnym 
momencie przebywał w Hiszpanii. Władze niemieckie mogłyby zaapelować do władz 
hiszpańskich o pomoc w zlokalizowaniu dłużnika i wykonaniu tytułu egzekucyjnego. W celu 
uzyskania informacji na temat miejsca zamieszkania dłużnika władze hiszpańskie mogą 
podjąć takie działania, jak na przykład sprawdzenie rejestru mieszkańców lub innych 
informacji źródłowych, do których mają dostęp.

Egzekwowanie prawa karnego:

Składająca petycję jest zdania, że fakt, iż dłużnik winny jest jej pieniądze, jest czynem 
zabronionym pod groźbą kary i na tej podstawie zgłosiła tę sprawę na policję w Berlinie. Nie 
są dostępne informacje na temat tego, czy niemiecka policja wszczęła dochodzenie.
Gdyby takie dochodzenie już trwało, niemiecka policja mogłaby wykorzystać współpracę 
z władzami hiszpańskimi zgodnie z obowiązującym prawem UE.
Jednakże w obliczu braku tego typu informacji nie można przeanalizować danej kwestii.

Określenie miejsca pobytu danej osoby:
Organy publiczne zazwyczaj dysponują kilkoma możliwościami zidentyfikowania miejsca 
pobytu lub adresu konkretnej osoby. W przypadku tytułu egzekucyjnego znane są 
przynajmniej imię i nazwisko, data urodzenia i ostatni zarejestrowany adres dłużnika. 
Informacje te powinny posłużyć za podstawę określenia aktualnego adresu dłużnika.
Wykorzystywanie danych osobowych przez podmioty prywatne pełniące funkcję kontrolerów
danych oraz konkretnych kategorii danych przetwarzanych przez dostawców usług łączności 
elektronicznej podlega przepisom prawa krajowego transponującym odnośne prawodawstwo 
UE, a zwłaszcza dyrektywę 95/46/WE i dyrektywę 2002/58/WE. W przypadku 
zatrzymywania danych z zakresu łączności, o których mówi składająca petycję, zastosowanie 
ma dyrektywa 2006/24/WE.
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(i) Dyrektywa 95/46/WE1w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych.

Dyrektywa o ochronie danych zapewnia ramy prawne dla przetwarzania danych osobowych 
we wszystkich państwach członkowskich. 

  W art. 2 zdefiniowano „dane osobowe” jako wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane 
dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić 
bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, 
umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Dyrektywa 95/46/WE nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach 
działalności państwa w obszarach prawa karnego (art. 3 ust. 2).

Dyrektywa 95/46/WE określa zasady, które muszą zostać spełnione, aby przetwarzanie 
danych było zgodne z prawem. Dyrektywa ta określa także prawa osób fizycznych, których 
dane osobowe są przetwarzane, aby zapewnić fundamentalne prawo do ochrony danych 
osobowych. Zasady zapisane w art. 6  stanowią podstawę ochrony danych osobowych, 
ponieważ dotyczą jakości danych, które są przetwarzane: dane muszą być: gromadzone 
i przetwarzane do określonych, jednoznacznych celów, prawidłowe, stosowne oraz 
nienadmierne ilościowo w stosunku do celów, dla których zostały zgromadzone i/lub dalej 
przetworzone oraz, w razie konieczności, aktualizowane. Ponadto dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały 
zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane. 

Zgodnie z art. 7 przetwarzanie danych uznaje się za zgodne z prawem tylko jeżeli: 
a) osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę; lub 
b) przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy wiążącej w sprawie osoby, 
której dane dotyczą; lub

c) jest konieczne dla wykonania zobowiązania prawnego; lub
d) ma na celu ochronę żywotnych interesów osób, których dane dotyczą;
e) przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie 
publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej; lub
f) w uzasadnionym interesie osoby fizycznej lub prawnej, pod warunkiem że interesy lub 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są podporządkowane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, wglądu do swoich danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub zablokowania, a także do skutecznych środków 
prawnych. Prawa te mogą zostać ograniczone, gdy takie ograniczenia stanowią środki 
niezbędne do zapewnienia na przykład bezpieczeństwa narodowego, obrony, jak również dla 
celów prowadzenia postępowania karnego lub wniesienia oskarżenia.
Działalność w zakresie przetwarzania danych jest nadzorowana i kontrolowana przez 
niezależny publiczny organ nadzorczy. 
W danym przypadku zastosowanie ma dyrektywa 2002/58/WE jako lex specialis, ponieważ 

                                               
1  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 
z 23.11.1995, s. 31.
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dane, które wymagałyby przetworzenia, byłyby danymi o ruchu i lokalizacji dłużnika.
(ii) Dyrektywa 2002/58/WE1dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności w sektorze łączności elektronicznej, zmieniona dyrektywą 2009/136/WE2:
Dyrektywa 2002/58/WE uzupełnia i uszczegóławia dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony 
danych.
Szczególne znaczenie w kontekście przedmiotowej petycji mają przepisy dotyczące danych 
o ruchu i lokalizacji. Przedmiotowa dyrektywa stanowi, że państwa członkowskie muszą 
zapewnić poufność komunikacji i związanych z nią danych o ruchu (art. 5); że dane o ruchu 
mogą być przetwarzane wyłącznie do konkretnych celów, za zgodą abonenta lub w formie 
anonimowej (art. 6); oraz że dane dotyczące lokalizacji mogą być przetwarzane tylko 
wówczas, gdy dane te są anonimowe, lub za zgodą użytkowników (art. 8).
Przedmiotowa dyrektywa umożliwia państwom członkowskim uchwalenie środków 
ustawodawczych ograniczających te prawa, pod warunkiem, że takie ograniczenia stanowią 
środki niezbędne, właściwe i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego oraz 
odnoszą się do konkretnych celów, jak na przykład zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, 
zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw kryminalnych (art. 15).
W orzeczeniu w sprawie 275/06 Promusicae przeciwko Telefonica, która to sprawa dotyczyła 
postępowania cywilnego w dziedzinie ochrony prawa autorskiego, ETS orzekł, że zgodnie 
z przedmiotowym przepisem, wraz z innymi obowiązującymi przepisami UE, państw 
członkowskich nie zobowiązuje się do ustanowienia obowiązku przekazania danych 
osobowych w ramach postępowania cywilnego

Aby ocenić znaczenie przedmiotowej dyrektywy w danej sprawie, należy przede wszystkim 
zauważyć, że nie ma dowodów na to, że określony numer telefonu jest nadal używany, 
a nawet jeśli nadal jest on używany, że to właśnie dłużnik używa tego numeru. Ponadto nic 
nie wskazuje na to, aby dłużnik kiedykolwiek był abonentem tego numeru3. Nie można 
wykluczyć tego, że dostęp do danych o ruchu lub lokalizacji odnoszących się do tego numeru 
telefonu naruszałby prawa do prywatności osoby trzeciej.
W każdym bądź razie dostęp do danych związanych z łącznością jest uzasadniony tylko 
wtedy, gdy jest on niezbędny i proporcjonalny. Warunek niezbędności wymaga braku dostępu 
do innych środków służących osiągnięciu określonego celu. Fakt, że składająca petycję nie 
dostrzega żadnych innych środków, nie jest tutaj decydujący; zamiast środków dostępnych 
organom odpowiedzialnym za egzekwowanie porządku cywilnego, lub jeśli w grę wchodzi 
czyn zabroniony pod groźbą kary, należy uwzględnić dochodzenie i wykrywanie takiego 

                                               
1  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa 
o prywatności i łączności elektronicznej), Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.
2  Dyrektywa 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 
ochrony konsumentów, Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11.
3  Do niedawna w Hiszpanii można było używać przedpłacanych kart łączności elektronicznej bez 
konieczności rejestracji nazwiska bądź adresu abonenta. Po wejściu w życie obowiązku rejestracji wszystkie 
niezarejestrowane numery zostały dezaktywowane.
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czynu.
W celu oceny proporcjonalności należy wziąć pod uwagę ograniczenie praw podstawowych 
w odniesieniu do zamierzonego celu. Dalsza analiza faktów dotyczących danej sprawy byłaby 
niezbędna w celu oceny, czy ujawnienie adresu zarejestrowanego przez abonenta danego 
numeru telefonu, pod warunkiem, że dłużnik jest jednocześnie abonentem, właściwym 
władzom krajowym można by uznać za proporcjonalne, uwzględniając takie kwestie, jak na 
przykład powagę czynu zabronionego pod groźbą kary (o ile taki czyn popełniono) oraz 
prawdopodobieństwo, że władze te mogą przeznaczyć wystarczające środki na dalsze 
rozpatrywanie przedmiotowej sprawy.

Wątpliwe jest, aby dostęp do danych o lokalizacji odnoszących się do numeru telefonu został 
uznany w przedmiotowej sprawie za niezbędny i proporcjonalny. Dane o lokalizacji, 
przetwarzane w sieciach łączności elektronicznej, nie ujawniają konkretnego adresu, a jedynie 
komórkę sieci telekomunikacji mobilnej. Tego typu komórki zazwyczaj obejmują obszary 
o średnicy kilkuset metrów lub nawet kilku kilometrów. Nawet jeśli na tym poziomie precyzji 
można by określić dane o lokalizacji telefonu komórkowego, wówczas i tak konieczne byłoby 
podjęcie dodatkowych działań dochodzeniowych mających na celu nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem danego numeru. Ponadto, aby zdobyć informacje 
na temat aktualnej lokalizacji telefonu, wymagana byłaby stała kontrola użytkowania 
telefonu, porównywalna do przechwytywania połączeń telefonicznych.

(iii) Dyrektywa 2006/24/WE 1:
W dyrektywie 2006/24/WE przewiduje się zatrzymywanie określonych kategorii danych 
związanych z łącznością elektroniczną, w tym telefonią komórkową, w celu dochodzenia, 
wykrywania i ścigania poważnych przestępstw.  Dyrektywa ta została przyjęta w celu 
umożliwienia dochodzenia przestępstw, takich jak terroryzm. Nic nie wskazuje na to, aby 
w przedmiotowej sprawie w grę wchodziło poważne przestępstwo.

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do przekonania przedstawionego w przedmiotowej 
petycji, ani dyrektywa 2006/24/WE ani żadne inne instrumenty UE nie zezwalają na „stałą 
kontrolę wszystkich przekazywanych danych”. Przedmiotowa dyrektywa dotyczy wyłącznie 
zatrzymywania określonych kategorii danych. W przypadku telefonii komórkowej za 
informacje o lokalizacji konkretnego terminalu uznaje się wyłącznie informacje dotyczące 
identyfikatora komórki sieciowej, w której łączność jest rozpoczynana i zapisywana.
b) Nieuzasadnione roszczenia dostawcy usług
Informacje na temat przedmiotowej sprawy nie są wystarczające, aby ocenić znaczenie 
prawodawstwa UE. W zależności od konkretnych faktów dotyczących przedmiotowej sprawy 
zastosowanie może mieć prawodawstwo UE w dziedzinie praw konsumenta.

Wnioski
a) Dług prywatny osoby fizycznej

                                               
1  Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych 
usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/58/WE, Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 54.
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Składająca petycję można dochodzić istniejącego już roszczenia pieniężnego na podstawie 
tytułu egzekucyjnego na mocy prawa cywilnego przed właściwymi władzami, tj. sądami 
cywilnymi. 
Składającej petycję można ponadto zalecić zwrócenie się do właściwych władz, tj. sądów 
karnych, w sprawie dalszych zarzutów karnych.
b) Nieuzasadnione roszczenia 
Składająca petycję może zwrócić się o pomoc do organów zajmujących się ochroną 
konsumentów lub do służb doradczych. W Niemczech składająca petycję może skontaktować 
się z:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Adres: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Telefon: +49 (0)30 258000
E-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de


