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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0723/2010 dėl peticijos pateikėjo prašymo išplėsti Direktyvos 
2002/58/EB dėl duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje taikymo 
sritį, kad ji apimtų ir internetinių žaidimų portalus, kurią pateikė Italijos 
pilietis D. F.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo programinės įrangos bendrovės, kuri gali atskleisti internetinių 
žaidimų abonentų duomenis be jų sutikimo, veiklą. Bendrovė pripažįsta, kad neužtikrins 
pakankamos abonentų privatumo apsaugos, kol bus įdiegta naujoji programa. Taigi trečiosios 
šalys galės susipažinti su privačia informacija ir ją išsaugoti, ji galės būti naudojama vėliau, 
kai žaidėjai bus prisijungę prie interneto. Peticijos pateikėjas mano, kad tai prilygsta brukalų 
siuntimui, kuriam taikoma ši direktyva.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikëjas susirûpinæs dël privatumo þaidþiant internetinius þaidimus, ypaè dël 
asmens duomenø, susijusiø su virtualiais veikëjais, apsaugos. Jis praðo iðplësti ES 
elektroniniø ryðiø paslaugø teikimo reglamentavimo taisykles ir taikyti jas internetiniams 
þaidimams.
Peticijos pateikëjas nurodo konkretø internetiná þaidimà vaidmenimis (EVE Online), kurio 
organizatorius ketino pradëti leisti vartotojams naudoti naujà naudotojo sàsajà. Ðia sàsaja, 
tinkama naudoti per interneto narðyklæ, þaidimo funkcijos susiejamos su socialinio tinklo 
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veikimu. Kitaip nei áprastø socialiniø tinklø atveju, dalyviai prisistato pateikdami ne tikrosios 
tapatybës, o savo virtualaus veikëjo duomenis. Peticijos pateikëjas mano, kad tokio virtualaus 
veikëjo duomenys turëtø bûti saugomi taip pat kaip ir realaus veikëjo, t. y. asmens, duomenys. 
Peticijos pateikëjas nerimauja, kad treèiosios ðalys gali naudotis tokiais duomenimis, pvz., 
nepageidaujamiems þaidimo praneðimams (brukalams) siøsti ir taip trukdyti þaisti 
internetinius þaidimus.

Komisijos pastabos

Komisija pritaria nuomonei, kad duomenų apsaugos teisės aktuose, t. y. technologijų požiūriu 
nešališkoje Duomenų apsaugos direktyvoje 95/46/EB1, įtvirtinti duomenų apsaugos principai 
taikytini žaidimams vaidmenimis kaip ir bet kurioms kitoms internetu teikiamoms 
paslaugoms. Privalu apsaugoti internetinių žaidimų dalyvių asmens duomenis nuo neteisėto jų 
rinkimo ir tvarkymo. Be to, žaidimo dalyvio asmens duomenys gali padėti atskleisti tam tikrą 
informaciją apie virtualius veikėjus, kuriais naudojasi šis žaidėjas. Internetinių žaidimų 
paslaugų teikėjas privalo gerbti savo organizuojamuose žaidimuose dalyvaujančių duomenų 
subjektų teises, visų pirma imdamasis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių 
tvarkomų duomenų saugumui užtikrinti. Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos 
atsakingos už nacionalinių duomenų apsaugos srities teisės aktų kontrolę ir veiksmingą 
įgyvendinimą.
Komisija mano, kad brukalai (nepageidaujami komerciniai pranešimai) yra rimta problema. 
E. privatumo direktyvoje 2002/58/EB nustatyta, kad iš esmės neužsakytus komercinius 
pranešimus elektroninių ryšių tinklais asmenims galima siųsti tik gavėjui iš anksto sutikus. Šis 
teisės aktas netaikomas nekomerciniais tikslais siunčiamų pranešimų atvejais. Pranešimai, 
kuriais priekabiaujama prie jų gavėjų, priskiriami nacionalinių apsaugos nuo priekabiavimo ar 
šmeižto reglamentavimo teisės aktų sričiai ir jų įgyvendinimą užtikrina kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos.

Išvados

Komisija mano, kad peticijos pateikėjas gali prašyti atlyginti žalą, patirtą dėl galimo jo teisių 
pažeidimo, kreipdamasis į kompetentingą nacionalinę duomenų apsaugos valdžios instituciją, 
veikiančią paslaugų teikėjo įsisteigimo šalyje, ir rekomenduoja paraginti jį su ja susisiekti.
Šioje peticijoje minėto žaidimo organizatoriaus buveinė yra Islandijoje, kuri yra Europos 
ekonominės erdvės narė ir yra perkėlusi į nacionalinę teisę atitinkamas ES direktyvas. Su 
Islandijos duomenų apsaugos institucija galima susisiekti šiuo adresu:

Islandijos duomenų apsaugos agentūra
(Persónuvernd)
Rauðarárstíg 10
105 Reikjavikas, Islandija
Tel. +354 510 9600
Faks. +354 510 9606
E. paštas: postur@personuvernd.is
Interneto svetainė: http://www.personuvernd.is/.“
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