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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0723/2010 του D.F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημά του να 
επεκταθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) σε πύλες 
διαδικτυακών παιχνιδιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τη δραστηριότητα μιας εταιρείας λογισμικού η οποία θα κοινοποιεί 
τα δεδομένα των συνδρομητών διαδικτυακών παιχνιδιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η 
εταιρεία παραδέχεται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των 
συνδρομητών μόνο αφού τεθεί σε λειτουργία το νέο πρόγραμμα. Συνεπώς, τρίτα μέρη θα 
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να αποθηκεύσουν προσωπικά δεδομένα, για να τα 
χρησιμοποιήσουν αργότερα όσο οι παίκτες είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι αυτή η πρακτική είναι ισοδύναμη της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων, η 
οποία καλύπτεται από την οδηγία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων ανησυχεί σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στα διαδικτυακά 
παιχνίδια, ιδίως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με 
εικονικούς χαρακτήρες. Ζητεί την επέκταση των κανόνων της ΕΕ για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο περιβάλλον των διαδικτυακών παιχνιδιών·
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Ο αναφέρων κάνει λόγο για ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων (EVE Online), το 
οποίο βρισκόταν στο στάδιο της δημιουργίας μιας νέας διασύνδεσης με τους χρήστες. Η 
διασύνδεση αυτή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω φυλλομετρητή ιστού, συνδυάζει 
λειτουργίες του παιχνιδιού και δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθεση με τα συνήθη 
κοινωνικά δίκτυα, οι συμμετέχοντες δεν παρουσιάζονται με την πραγματική τους ταυτότητα 
αλλά με την ταυτότητα του εικονικού τους χαρακτήρα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα δεδομένα 
που σχετίζονται με τον εν λόγω εικονικό χαρακτήρα θα πρέπει να προστατεύονται εξίσου με 
τα δεδομένα που σχετίζονται με την ταυτότητα του ατόμου στον πραγματικό κόσμο, δηλαδή 
με τα προσωπικά δεδομένα. Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία ότι τρίτα μέρη θα 
μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα συγκεκριμένα δεδομένα, για παράδειγμα με την αποστολή 
ανεπίκλητων μηνυμάτων (spam) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, υπονομεύοντας έτσι την 
εμπειρία της ατμόσφαιρας του παιχνιδιού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι αρχές της προστασίας των δεδομένων που κατοχυρώνονται στη 
νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα στην ουδέτερη ως προς 
την τεχνολογία οδηγία 95/46/ΕΚ1 για την προστασία των δεδομένων, ισχύουν για τα 
παιχνίδια ρόλων όπως και για οποιεσδήποτε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες. Τα προσωπικά 
δεδομένα των συμμετεχόντων σε διαδικτυακά παιχνίδια πρέπει να προστατεύονται από την 
παράνομη συλλογή και επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον 
συμμετέχοντα του παιχνιδιού ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες 
που σχετίζονται με τους εικονικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από τον παίκτη. Ο 
πάροχος της υπηρεσίας διαδικτυακών παιχνιδιών έχει την υποχρέωση να σέβεται τα 
δικαιώματα των δεδομένων όσων συμμετέχουν στα παιχνίδια που παρέχει, ιδίως 
λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υπό 
επεξεργασία δεδομένων. Είναι ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών να παρακολουθούν και 
να επιβάλλουν την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ανεπίκλητα μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα (spam) συνιστούν 
σοβαρό πρόβλημα. Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58/ΕΚ) προβλέπει ότι ανεπίκλητα μηνύματα εμπορικού 
χαρακτήρα μπορούν καταρχήν να αποστέλλονται μόνο σε άτομα μέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών αν οι παραλήπτες έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους. Η εν 
λόγω νομοθεσία δεν ισχύει για μηνύματα που αποστέλλονται για μη εμπορικούς σκοπούς. Τα 
μηνύματα που αποσκοπούν στην παρενόχληση των παραληπτών υπόκεινται στην εθνική 
νομοθεσία για την προστασία από την παρενόχληση ή τη δυσφήμηση, η οποία επιβάλλεται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αναφέρων ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη κατά των φερόμενων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του μέσω της αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την προστασία των δεδομένων της χώρας εγκατάστασης του παρόχου της 
υπηρεσίας και συνιστά να ζητηθεί από τον αναφέροντα να επικοινωνήσει με την εν λόγω 
αρχή.
                                               
1 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31. 



CM\866786EL.doc 3/3 PE464.847v01-00

EL

Ο πάροχος του παιχνιδιού για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά είναι εγκατεστημένος 
στην Ισλανδία, η οποία αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει 
μεταφέρει τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο. Ο αναφέρων μπορεί να έλθει σε 
επαφή με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισλανδίας με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

Icelandic Data Protection Agency
(Persónuvernd)
Rauðarárstíg 10
105 Reykjavík, Ísland

Τηλ. +354 510 9600 
Φαξ +354 510 9606 
e-mail: postur@personuvernd.is
ιστότοπος: http://www.personuvernd.is/


