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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0723/2010, ingediend door D.F. (Italiaanse nationaliteit), over zijn 
verzoek het toepassingsbereik van Richtlijn 2002/58/EG (gegevensbescherming in 
de sector elektronische communicatie) uit te breiden met online spelportalen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertelt over een softwarefabrikant die met zijn handelwijze gegevens van gebruikers 
van online spellen openbaar maakt zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven. Het 
bedrijf geeft toe dat het de privacy van gebruikers niet kan garanderen zolang het nieuwe 
programma nog niet is gelanceerd. Hierdoor kunnen derden persoonlijke gegevens inzien en 
opslaan, en deze later, wanneer spelers online zijn, gebruiken. Volgens indiener komt dit neer 
op spammen, wat binnen de werkingssfeer van de Richtlijn valt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Indiener is bezorgd over de bescherming van de privacy bij online spellen, met name voor wat 
betreft de bescherming van persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan virtuele personages. Hij 
verzoekt de EU-regels inzake elektronische communicatiediensten uit te breiden tot de 
omgeving van online spellen.
Indiener verwijst naar een specifiek online rollenspel (EVE Online), dat bezig was een nieuwe 
interface voor gebruikers te openen. Deze interface, die te gebruiken zou zijn via een 
webbrowser, combineert spelfuncties met de functie van sociaal netwerk. In tegenstelling tot 
gewone sociale netwerken presenteren de deelnemers zich niet met hun ware identiteit, maar 
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met de identiteit van hun virtuele personage. Indiener is van mening dat de gegevens die aan 
een dergelijk personage gerelateerd zijn dezelfde bescherming zouden moeten genieten als 
gegevens die betrekking hebben op een individu in de echte wereld, dat wil zeggen 
persoonsgegevens. Indiener is bang dat derden gebruik zouden kunnen maken van deze 
gegevens, bijvoorbeeld door ongewenste in-game mededelingen (spam) te sturen en daarmee 
de spelervaring te ondergraven.

De opmerkingen van de Commissie

De Commissie is het ermee eens dat de principes van de bescherming van gegevens die zijn 
vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk in de technologieneutrale 
Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG1, evenzeer van toepassing zijn op rollenspellen als 
op alle andere online diensten. De persoonsgegevens van deelnemers aan online spellen 
moeten beschermd zijn tegen illegaal verzamelen en verwerken. De persoonsgegevens van 
een deelnemer van het spel kunnen ook informatie bevatten die gerelateerd zijn aan de 
virtuele personages die door de speler worden gebruikt. De aanbieder van de online speldienst 
is verplicht de rechten te respecteren van de betrokkenen die aan de door hem geboden spellen 
deelnemen, met name door de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen ten 
aanzien van de veiligheid van de verwerkte gegevens. De bevoegde nationale autoriteiten zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de nationale 
gegevensbeschermingswetgeving. De Commissie beschouwt spam (ongewenste commerciële 
mededelingen) als een ernstig probleem. De ePrivacy-richtlijn (2002/58/EG) bepaalt dat 
ongewenste commerciële mededelingen in principe alleen per elektronische 
communicatienetwerken mogen worden verzonden naar personen die daartoe vooraf 
toestemming hebben gegeven. Deze wetgeving is niet van toepassing op mededelingen die 
voor niet-commerciële doeleinden worden verzonden. Mededelingen die bedoeld zijn om 
ontvangers lastig te vallen, vallen onder nationale wetgeving ter bescherming tegen pesterij of 
laster, die wordt gehandhaafd door de bevoegde nationale overheden.

Conclusies

De Commissie is van mening dat indiener bij vermeende inbreuken op zijn rechten de 
mogelijkheid geboden moet worden verhaal te halen via het bevoegde nationale 
controleorgaan voor gegevensbescherming van het land van vestiging van de dienstaanbieder 
en nodigt hem uit contact op te nemen met dat controleorgaan.
De spelaanbieder waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, is gevestigd in IJsland, dat 
deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte en de relevante EU-richtlijnen heeft 
omgezet in nationale wetgeving. Met het IJslandse controleorgaan voor gegevensbescherming 
kan op de volgende manieren contact worden opgenomen:

IJslands controleorgaan voor gegevensbescherming
(Persónuvernd) 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík, IJsland 
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Tel. +354 510 9600 
Fax +354 510 9606 
E-mail: postur@personuvernd.is
website: http://www.personuvernd.is/


