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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0723/2010, внесена от D.F., с италианско гражданство, относно 
искането му да се разшири приложното поле на Директива 2002/58/ЕО 
(обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност 
на личния живот в сектора на електронните комуникации) за онлайн 
портали за игри

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията разказва за действието на софтуерна компания, която ще 
разкрива личните данни на абонатите за онлайн игри без тяхното съгласие. Те 
признават, че предлагат възможността за защита на правото на абонатите на 
неприкосновеност на личния живот едва след стартирането на новата програма. По 
този начин трети страни ще имат достъп и ще могат да съхраняват лични данни, които 
да се използват по-късно, докато играчите са онлайн. Вносителят счита това 
равностойно на нежелани съобщения (спам), които попадат в приложното поле на 
директивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията е загрижен за защитата на неприкосновеността на личния 
живот в онлайн игрите, особено по отношение на защитата на личните данни, свързани 
с виртуалните герои. Той желае правилата на ЕС относно услугите в сферата на 
електронните комуникации да бъдат разширени, за да обхванат онлайн игрите.
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Вносителят на петицията се позовава на конкретна онлайн ролева игра (EVE Online), 
която е била в процес на откриване на нов интерфейс за потребителите. Този 
интерфейс, който се ползва посредством уеб браузър, комбинира функциите на игра с 
функционалността на социална мрежа. За разлика от обикновените социални мрежи, 
участниците не се представят с истинската си идентичност, а с идентичността на своя 
виртуален герой. Вносителят на петицията счита, че информацията, свързана с такъв 
виртуален герой, следва да се ползва от същата защита, както и данните, свързани с 
лицето в реалния свят, т.е. личните данни. Вносителят на петицията се опасява, че 
трети страни биха могли да се възползват от данните, например, като изпращат 
нежелани съобщения (спам), и по този начин да възпрепятстват процеса на игра.
Наблюдения на Комисията

Комисията е съгласна, че принципите за защита на данните, залегнали в 
законодателството относно защитата на данните, а именно, в неутралната от 
технологична гледна точка Директива за защита на данните 95/46/EО1, са приложими 
по отношение на ролевите игри, както и по отношение на всяка друга онлайн услуга.  
Личните данни на участниците в онлайн игри трябва да бъдат защитени срещу 
незаконно събиране и обработване. Личните данни, свързани с участник в играта могат 
да включват също и информация, свързана с виртуалните герои, ползвани от играча.
Доставчикът на услугата за онлайн игри има задължението да спазва правата на 
заинтересованите лица, които участват в предлаганите от него игри, по-специално като 
предприема подходящи технически и организационни мерки за сигурността на 
обработваните данни. Компетентните национални органи са отговорни за мониторинга 
и налагане изпълнението на националните закони за защита на данните.
Комисията счита спама (нежеланите търговски съобщения) за сериозен проблем.
Директива 2002/58/ЕО предвижда, че нежеланите търговски съобщения по принцип 
могат да се изпращат на лица само по електронната поща, ако получателите са дали 
предварителното си съгласие. Това законодателство не се прилага по отношение на 
съобщения, изпращани с нетърговска цел. Съобщенията, целящи да упражняват тормоз 
над получателите, са обект на националните закони за защита срещу тормоз и клевета, 
чието спазване се контролира от компетентните национални органи.

Заключения

Комисията счита, че вносителят на петицията може да има възможност да получи 
защита срещу незаконно нарушаване на неговите права чрез компетентния национален 
орган, отговорен за защитата на данните в страната, в която е установен доставчикът на 
услуги, и препоръчва на вносителя на петицията да се обърне към този орган.
Доставчикът на играта, за която говори вносителят на петицията, е установен в 
Исландия, която е член на европейското икономическо пространство и е транспонирала 
съответните директиви на ЕС в националното си право. Органът, отговорен за защитата 
на данните в Исландия, може да бъде открит на следния адрес:

Icelandic Data Protection Agency

                                               
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
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