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Tárgy: D.F. olasz állampolgár által benyújtott 0723/2010. számú petíció a
2002/58/EK irányelv (adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban) 
alkalmazásának az internetes játékportálokra való kiterjesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol egy olyan szoftvercég tevékenységéről, amely az internetes 
játékokra feliratkozók adatait azok hozzájárulása nélkül szolgáltatja ki. A vállalatok elismerik, 
hogy az új program elindításáig nem biztosítják a feliratkozottak személyes adatainak 
védelmét. Így harmadik felek hozzáférhetnek a személyes információkhoz és tárolhatják 
azokat, hogy később felhasználják ezen információkat, mialatt a játékosok az internetet 
használják. A petíció benyújtójának véleménye szerint ez az irányelv hatálya alá tartozó 
spamek (kéretlen elektronikus üzenetek) küldésével egyenértékű.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a személyes adatok védelmével kapcsolatban 
az online játékok terén, különös tekintettel a virtuális karakterekhez kapcsolódó személyes 
adatok védelmére. Az elektronikus távközlési szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályoknak 
az online játékok környezetére történõ kiterjesztését kéri.
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A petíció benyújtója egy konkrét online szerepjátékra (EVE Online) hivatkozik, amelynél a 
felhasználók számára új interfész megnyitása volt folyamatban. Ez a webes böngészõn 
keresztül használható interfész játékfunkciókat és közösségi hálózati funkciókat egyesít. A 
megszokott közösségi hálózatokkal szemben a résztvevõk nem a valódi 
személyazonosságukkal mutatkoznak be, hanem a virtuális karakterük személyazonosságával. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ilyen virtuális karakterre vonatkozó adatoknak 
ugyanolyan védelmet kell élvezniük, mint egy valódi személyre vonatkozó adatoknak, azaz a 
személyes adatoknak. A petíció benyújtója aggódik amiatt, hogy harmadik felek 
kihasználhatják ezeket az adatokat, például játék közbeni kéretlen üzenetek (spam) 
küldésével, és ezáltal megfosztanak a játék élvezetétõl.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság egyetért azzal, hogy az adatvédelmi jogszabályban, nevezetesen a 
technológiasemleges 95/46/EK adatvédelmi irányelvben1 foglalt adatvédelmi elvek ugyanúgy 
alkalmazandók a szerepjátékokra, mint bármely más online szolgáltatásra. Az online játékok 
résztvevőinek személyes adatait védeni kell az illegális gyűjtéstől és feldolgozástól. A játék 
valamely résztvevőjére vonatkozó személyes adatok bizonyos információkat tartalmazhatnak
a játékos által használt virtuális karakterekkel kapcsolatban is. Az online játékszolgáltatást 
nyújtó szolgáltató köteles tiszteletben tartani az általa biztosított játékokban részt vevő 
érintettek jogait, különösen megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket téve a 
feldolgozott adatok biztonsága érdekében. Az illetékes nemzeti hatóságok feladata, hogy a 
nemzeti adatvédelmi jogszabályokat nyomon kövessék és betartassák.
A Bizottság a nem kívánt üzeneteket (nem kívánt kereskedelmi tájékoztatásokat) komoly 
problémának tekinti. Az elektronikus személyes adatok védelméről szóló irányelv 
(2002/58/EK) előírja, hogy nem kívánt kereskedelmi tájékoztatások elektronikus 
kommunikációs hálózatokon keresztül elvileg csak az érintett előzetes hozzájárulásával 
küldhetők. Ez a jogszabály nem alkalmazandó a nem kereskedelmi célból küldött üzenetekre. 
A címzettek zaklatását célzó üzenetekre a zaklatás vagy rágalmazás ellen védő nemzeti 
jogszabályok vonatkoznak, amelyek betartatását az illetékes nemzeti hatóságok végzik.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója a szolgáltató székhelye szerinti ország 
illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságához fordulhatna a jogai állítólagos megsértése miatt, és 
javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot az említett hatósággal.
A petícióban említett játékszolgáltató székhelye Izlandon található, amely ország az Európai 
Gazdasági Térség tagja, és nemzeti jogába átültette a vonatkozó uniós irányelveket. Az 
izlandi adatvédelmi hatósággal az alábbi elérhetőségeken lehet felvenni a kapcsolatot:

Izlandi Adatvédelmi Ügynökség
(Persónuvernd) 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík, Ísland 

                                               
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 
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