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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0723/2010, którą złożył D.F. (Włochy) w sprawie rozszerzenia 
stosowania dyrektywy 2002/58/WE (ochrona danych osobowych w sektorze 
łączności elektronicznej) na portale gier on-line

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o działaniach pewnej firmy informatycznej, która będzie 
udostępniać dane osobowe abonentów gier on-line bez ich zgody. Firma ta przyznaje, że nie 
zapewnia swoim abonentom ochrony prywatności do momentu wypuszczenia nowego 
programu. W związku z tym kiedy gracze będą korzystać z Internetu, osoby trzecie będą 
mogły uzyskać dostęp do informacji o charakterze prywatnym i przechowywać je w celu ich 
późniejszego wykorzystania. Składający petycję uważa, że takie działania są równoznaczne 
ze spammingiem, który wchodzi w zakres wspomnianej dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję wyraża obawy związane z ochroną prywatności w grach on-line, w 
szczególności z ochroną danych osobowych dotyczących wirtualnych postaci. Składający 
petycję zwraca się o rozszerzenie zakresu przepisów UE dotyczących usług komunikacji 
elektronicznej na środowisko gier on-line.
Składający petycję odnosi się do konkretnej gry RPG (EVE Online), która znajdowała się na 
etapie udostępniania użytkownikom nowego interfejsu. Nowy interfejs, dostępny za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej, łączy funkcje gry z funkcjami sieci 
społecznościowej. W odróżnieniu od użytkowników zwykłych sieci społecznościowych 
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uczestnicy tej sieci nie prezentują swoich prawdziwych tożsamości, a tożsamości ich 
wirtualnych postaci. Składający petycję uważa, że dane dotyczące takich wirtualnych postaci 
powinny być objęte taką samą ochroną jak dane dotyczące osób w ich prawdziwym życiu, 
tzn. jak dane osobowe. Składający petycję obawia się, że osoby trzecie mogłyby wykorzystać 
te dane, na przykład poprzez rozsyłanie niezamówionych wiadomości (spamu) w ramach gry, 
co odbierałoby przyjemność z grania.

Uwagi Komisji
Komisja zgadza się, że zasady ochrony danych zawarte w prawodawstwie dotyczącym tej 
dziedziny, czyli w technologicznie neutralnej dyrektywie w sprawie ochrony danych 
osobowych 95/46/WE1, mają zastosowanie w grach RPG, tak samo jak w każdym innym 
rodzaju usług internetowych. Dane osobowe uczestników gier on-line muszą być chronione 
przed nielegalnym gromadzeniem i przetwarzaniem. Danymi osobowymi uczestnika gry 
mogą być także niektóre informacje związane z wirtualnymi postaciami używanymi przez 
gracza. Dostawca gry on-line jest zobowiązany przestrzegać praw osób, których dotyczą 
dane, będących uczestnikami oferowanych przez niego gier, zwłaszcza poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych na rzecz bezpieczeństwa 
przetwarzanych danych. Egzekwowanie przepisów krajowych dotyczących ochrony danych i 
monitorowanie ich stosowania należą do obowiązków właściwych władz krajowych.
Komisja uważa spam (niezamawiane komunikaty handlowe) za poważny problem. Na mocy 
dyrektywy w sprawie prywatności w sektorze łączności elektronicznej (2002/58/WE) co do 
zasady niezamawiane komunikaty handlowe można wysyłać za pośrednictwem 
elektronicznych sieci komunikacyjnych pod warunkiem wyrażenia wcześniejszej zgody 
przez odbiorcę. Przepisy te nie mają zastosowania do komunikatów przesyłanych w celach 
niekomercyjnych. Komunikaty mające na celu prześladowanie odbiorców podlegają prawu 
krajowemu dotyczącemu ochrony przed prześladowaniem lub zniesławieniem, które jest 
egzekwowane przez właściwe władze krajowe.

Wnioski
Komisja uważa, że składający petycję może zwrócić się w sprawie rzekomego naruszenia 
jego praw do właściwych organów krajowych ds. ochrony danych w państwie będącym 
siedzibą usługodawcy, i zaleca zachęcenie go do nawiązania kontaktu z tymi organami.
Usługodawca, o którym mowa w przedmiotowej petycji, ma siedzibę w Islandii, która jest 
członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i transponowała właściwe dyrektywy UE 
do prawa krajowego. Z islandzkim Urzędem Ochrony Danych można się skontaktować pod 
następującym adresem:

Islandzki Urząd Ochrony Danych
(Persónuvernd) 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík, Ísland 

tel.: +354 510 9600 
faks: +354 510 9606 
e-mail: postur@personuvernd.is
strona internetowa: http://www.personuvernd.is/

                                               
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


