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Ref.: Petiția nr. 0723/2010, adresată de D.F., de cetățenie italiană, privind cererea 
sa de extindere a aplicării Directivei 2002/58/CE (privind protejarea datelor 
în sectorul comunicațiilor publice) la portalurile de jocuri online

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează activitatea unei companii de software care a divulgat datele unor abonați 
la jocuri online fără acordul acestora. Aceasta recunoaște că nu poate oferi posibilitatea de a 
proteja confidențialitatea abonaților decât abia după lansarea noului program. Prin urmare, 
părți terțe vor putea accesa și stoca informații personale cu scopul de a le utiliza ulterior în 
timp ce jucătorii sunt online. Petiționarul consideră acest lucru ca fiind echivalent cu mesajele 
comerciale nesolicitate („spamming”), care intră sub incidența directivei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul este preocupat de protecția vieții private în jocurile online, în special cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal legate de personaje virtuale. Acesta solicită extinderea 
normelor UE privind serviciile de comunicații electronice asupra mediului de jocuri online.
Petiționarul menționează un joc de rol online specific (EVE Online), aflat în procesul de 
lansare a unei noi interfețe pentru utilizatori. Această interfață, utilizabilă prin intermediul 
unui browser, combină funcțiile de joc cu funcționalitatea unei rețele sociale. Spre deosebire 
de rețelele sociale obișnuite, participanții nu se prezintă cu identitatea lor din lumea reală ci, 
mai degrabă, cu identitatea personajului lor virtual. Petiționarul consideră că datele referitoare 
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la un astfel de personaj virtual ar trebui să beneficieze de aceeași protecție ca datele privind o 
persoană în lumea reală, și anume datele cu caracter personal. Petiționarul este preocupat că 
părțile terțe ar putea exploata aceste date, de exemplu, prin trimiterea de mesaje nesolicitate în 
cadrul jocului („spam”), subminând astfel experiența jucătorilor.

Observațiile Comisiei

Comisia este de acord că principiile protecției datelor prevăzute în legislația privind protecția 
datelor, și anume în Directiva 95/46/CE1 privind protecția datelor, neutră din punct de vedere 
tehnologic, se aplică jocurilor de rol, la fel ca oricăror alte servicii online. Datele cu caracter 
personal ale participanților la jocurile online trebuie protejate împotriva colectării și a 
prelucrării ilegale. Datele cu caracter personal referitoare la un participant în cadrul jocului 
pot include, de asemenea, informații privind personajele virtuale utilizate de jucător. 
Furnizorul serviciului de jocuri online are obligația de a respecta drepturile persoanelor care 
participă la jocurile pe care le oferă, în special prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura securitatea datelor prelucrate. Responsabilitatea de a monitoriza și 
de a pune în aplicare legislația națională privind protecția datelor revine autorităților naționale 
competente.
Comisia consideră că mesajele comerciale nesolicitate („spam”) reprezintă o problemă gravă. 
Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic (2002/58/CE) prevede că, în
principiu, mesajele comerciale nesolicitate pot fi trimise prin rețelele de comunicații 
electronice doar persoanelor care și-au dat în prealabil acordul în legătură cu acest lucru. 
Legislația nu se aplică în cazul mesajelor trimise în scopuri necomerciale. Mesajele care au ca 
scop hărțuirea destinatarilor fac obiectul legislației naționale de protecție împotriva hărțuirii și 
a defăimării, pusă în aplicare de către autoritățile naționale competente.

Concluzii

Comisia consideră că petiționarul ar putea avea posibilitatea de a face recurs împotriva 
presupuselor încălcări ale drepturilor sale prin intermediul autorității naționale competente 
pentru protecția datelor din țara în care furnizorul de servicii își are sediul și recomandă ca 
acesta să fie invitat să contacteze această autoritate.
Furnizorul de jocuri menționat în petiție își are sediul în Islanda, care este membră a Spațiului 
Economic European și care a transpus directivele UE relevante în legislația națională. 
Autoritatea de protecție a datelor din Islanda are următoarele date de contact:

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

Tel. +354 510 9600
Fax +354 510 9606 
e-mail: postur@personuvernd.is
site internet: http://www.personuvernd.is/
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