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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0723/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais D. F., par 
viņa lūgumu paplašināt Direktīvas 2002/58/EK (par personas datu apstrādi 
un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē) darbības 
jomu attiecībā uz tiešsaistes spēļu portāliem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz programmatūras uzņēmuma rīcību, kas izpauž tiešsaistes 
spēļu abonentu vārdus bez viņu piekrišanas. Viņi atzīst, ka nepiedāvā iespēju aizsargāt 
abonentu privātumu, kamēr netiek izlaista jauna programma. Tādā veidā trešām pusēm būs 
iespēja piekļūt un glabāt privātu informāciju, kas izmantojama vēlāk, kamēr spēlētāji ir 
tiešsaistē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata to par līdzvērtīgu surogātpasta izplatīšanai, kas 
ietverta direktīvā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lûgumraksta iesniedzçju satrauc jautâjums par privâtuma aizsardzîbu saistîbâ ar tieðsaistes 
spçlçm, it îpaði jautâjums par virtuâlo tçlu personas datu aizsardzîbu. Viòð aicina paplaðinât 
ES tiesîbu aktu par elektronisko komunikâciju pakalpojumiem darbîbas jomu, attiecinot tos 
arî uz tieðsaistes spçïu vidi.
Lûgumraksta iesniedzçjs atsaucas uz konkrçtu tieðsaistes lomu spçli (EVE Online), kas 
lietotâjiem piedâvâja jaunu saskarni. Ðî saskarne, ko lieto, izmantojot tîmekïa 
pârlûkprogrammu, pilda gan spçles, gan arî sociâlâs vietnes funkciju. Atðíirîbâ no parastajâm 
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sociâlajâm vietnçm dalîbnieki atklâj nevis savu îsto identitâti, bet gan sava virtuâlâ tçla 
identitâti. Lûgumraksta iesniedzçjs uzskata, ka ðâdiem ar virtuâlo tçlu saistîtiem datiem 
jânodroðina tâda pati aizsardzîba kâ datiem, kas saistîti ar personu reâlajâ pasaulç, proti, 
personas datiem. Lûgumraksta iesniedzçju satrauc tas, ka treðâs personas var izmantot ðâdus 
datus, piemçram, lai sûtîtu neatïautas vçstules spçles vidç (surogâtpastu), tâdçjâdi apdraudot 
iespçju izbaudît spçli.

Komisijas novērojumi

Komisija piekrīt tam, ka datu aizsardzības principi, kas noteikti datu aizsardzības tiesību 
aktos, proti, tehnoloģiski neitrālajā Datu aizsardzības direktīvā 95/46/EK1, attiecas arī uz 
lomu spēlēm tāpat kā uz jebkuru tiešsaistes pakalpojumu. Tiešsaistes spēļu dalībnieku 
personas dati jāaizsargā pret nelikumīgu apkopošanu un apstrādi. Arī ar spēles dalībnieku 
saistītie personas dati var ietvert informāciju, kas saistīta ar spēlētāja izvēlētajiem virtuālajiem 
tēliem. Tiešsaistes spēļu pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ievērot datu subjektu, kas 
piedalās tā piedāvātajās spēlēs, tiesības, it īpaši veicot atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto datu drošību. Kompetento valsts 
iestāžu pienākums ir uzraudzīt un īstenot valsts datu aizsardzības tiesību aktus.
Komisija surogātpastu (nevēlamus komerciālus paziņojumus) uzskata par nopietnu problēmu. 
E-privātuma direktīva (2002/58/EK) nosaka, ka nevēlamus komerciālus paziņojumus 
personām elektronisko sakaru tīklos principā var sūtīt tikai tad, ja saņēmēji devuši iepriekšēju 
piekrišanu. Šis tiesību akts neattiecas uz paziņojumiem, kas nosūtīti nekomerciālā nolūkā. Uz 
paziņojumiem, kuru mērķis ir aizskart saņēmējus, attiecas dalībvalstu tiesību akti, kas 
aizsargā pret uzmācīgu rīcību vai goda aizskaršanu un ko īsteno kompetentās valsts iestādes.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējs, iespējams, var saņemt palīdzību saistībā ar 
iespējamiem viņa tiesību pārkāpumiem, vēršoties pie kompetentās valsts iestādes datu 
aizsardzības jomā valstī, kurā dibināts pakalpojumu sniedzējs uzņēmums, un ierosina aicināt 
lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar šādu iestādi.
Lūgumrakstā minētais spēļu piedāvātājs ir dibināts Īslandē, kas ir Eiropas ekonomikas zonas 
dalībvalsts un ir transponējusi attiecīgās ES direktīvas savos tiesību aktos. Īslandes Datu 
aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda:

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

Tālr.: +354 510 9600 
Fakss: +354 510 9606 
E-pasts: postur@personuvernd.is
Tīmekļa vietne: http://www.personuvernd.is/
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