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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0723/2010 af D.F., italiensk statsborger, om hans anmodning om at 
udvide anvendelsesområdet for direktiv 2002/58/EF (databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) til at omfatte onlinespilleportaler

1. Sammendrag

Andrageren beretter om et softwarefirma, som vil videregive personoplysninger om personer, 
der abonnerer på onlinespil, uden deres samtykke. De indrømmer, at de ikke giver mulighed 
for at beskytte abonnenternes personoplysninger, før efter lanceringen af det nye program. 
Tredjeparter kan derfor få adgang til og gemme private oplysninger, der kan anvendes senere, 
når spillerne er online. Andrageren mener, at dette svarer til spamming, der er omfattet af 
direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren er bekymret over beskyttelsen af privatlivets fred i forbindelse med onlinespil, 
navnlig i forhold til beskyttelse af personoplysninger vedrørende virtuelle figurer. Han 
anmoder om, at EU-reglerne om elektroniske kommunikationstjenester udvides til at omfatte 
onlinespil.
Andrageren henviser til et specifikt onlinerollespil (EVE Online), for hvilket man har været i 
gang med at implementere en ny brugerflade. Denne brugerflade, som anvendes via en 
internetbrowser, kombinerer spilfunktioner med funktioner inden for socialt netværk. I 
modsætning til et almindeligt socialt netværk gør deltagerne ikke brug af deres virkelige 
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identitet, men derimod af deres virtuelle figurs identitet. Andrageren mener, at oplysninger 
vedrørende en sådan virtuel figur bør nyde den samme beskyttelse som oplysninger 
vedrørende en virkelig person, altså personoplysninger. Andrageren er bekymret over, at 
tredjeparter vil kunne udnytte disse oplysninger, eksempelvis ved at sende uønskede 
meddelelser i spillet (spam) og dermed underminere spiloplevelsen.
Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er enig i, at principperne for databeskyttelse i databeskyttelseslovgivningen, 
særligt i det teknologineutrale databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF1, gælder for rollespil som for 
enhver anden onlinetjeneste. Personoplysninger vedrørende deltagere i onlinespil skal 
beskyttes mod ulovlig indsamling og behandling. En spildeltagers personoplysninger kan 
desuden omfatte en række oplysninger vedrørende de virtuelle figurer, som spilleren benytter. 
Udbyderen af onlinespillet er forpligtet til at respektere de rettigheder, som brugerne af 
udbyderens spil har, navnlig ved at træffe hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger vedrørende sikkerheden for de behandlede oplysninger. Det er de kompetente 
nationale myndigheders ansvarsområde at overvåge og håndhæve den nationale 
databeskyttelseslovgivning.
Kommissionen betragter spam (uønskede reklamemeddelelser) som et alvorligt problem. E-
databeskyttelsesdirektivet (2002/58/EF) fastsætter, at uønskede reklamemeddelelser 
principielt kun må sendes til personer via elektroniske kommunikationsnetværk, hvis 
modtagerne forud har givet deres samtykke dertil. Lovgivningen gælder ikke for meddelelser, 
der sendes med ikkekommercielle formål. Meddelelser, hvormed hensigten er at chikanere 
modtagerne, er underlagt national lovgivning, som beskytter mod chikane eller krænkelser, og 
som håndhæves af de kompetente nationale myndigheder.

Konklusioner

Kommissionen mener, at andrageren kan have mulighed for at gøre sin ret til regres gældende 
i forhold til de påståede krænkelser af hans rettigheder gennem den kompetente nationale 
myndighed for databeskyttelse i det land, hvor tjenesteudbyderen er etableret, og anbefaler, at 
han opfordres til at kontakte denne myndighed.
Den spiludbyder, der henvises til i andragendet, er etableret i Island, som er medlem af Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og har gennemført de relevante EU-direktiver i 
den nationale lovgivning. Den islandske databeskyttelsesmyndighed kan kontaktes via 
følgende kontaktoplysninger:

Icelandic Data Protection Agency
(Persónuvernd)
Rauðarárstíg 10
105 Reykjavík, Ísland
Tlf. +354 510 9600
Fax +354 510 9606 
e-mail: postur@personuvernd.is
websted: http://www.personuvernd.is/"

                                               
1 EFT L 281 af 23.11.95, s. 31.


