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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0460/2011, внесена от M. T., с румънско гражданство, относно 
твърдение за нарушаване на неприкосновеността на личния живот при 
закупуване на билети за транспорт от транспортната фирма RATB в 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от това, което счита за нарушаване на 
неприкосновеността на личния живот на гражданите в Букурещ, Румъния, където от тях 
се изисква да разкриват лични данни при закупуването на билети за транспорт от 
фирма RATB, включително име, номер на лична карта, личен идентификационен номер 
и адрес. Тя счита, че няма причини да бъдат записвани тези данни и че веднъж 
предоставени, те могат да бъдат използвани за всякакви цели, тъй като до тях ще имат 
достъп голям брой хора. Според вносителката изискването нарушава основните права 
на гражданите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Директива 95/46/ЕО1 за защита на данните определя правната рамка за обработването 
на личните данни във всички държави членки. Директивата определя принципите, с 

                                               
1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 281 
от 23.11.1995 г., стр. 31.
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които следва да бъде съобразена дейността по обработването, за да бъде 
законосъобразна. Тя също така установява правата на лицата, чиито лични данни се 
обработват, за да се гарантира основното право на защита на личните данни. Съгласно 
член 6 от Директивата, събирането и обработването на лични данни трябва да се 
извършва за конкретни и ясно формулирани цели, а личните данни следва да бъдат 
подходящи, релевантни и да не бъдат прекомерни по отношение на целите, за които се 
събират и/или обработват допълнително и, при необходимост, актуализират. Личните 
данни също така следва да се обработват за срок не по-дълъг от необходимия за целите, 
за които тези данни са събрани или обработени допълнително. Съгласно член 7 от 
Директивата, за да се счита обработването на лични данни за законосъобразно, 
субектът на данните следва или да е дало недвусмислено съгласието си, или 
обработването следва да бъде необходимо за сключването на договор, задължителен за 
субекта на данните, или да бъде законово задължение. Обработването на данни е 
законосъобразно, ако защитава жизненоважни интереси на субекта на данните или за 
изпълнението на дадена задача, която е от обществен интерес, или е необходимо за 
упражняване на публична власт, или е в законен интерес на физическо или юридическо 
лице, при условие че интересите или правата и свободите на субекта на данните не са 
нарушени.

Съгласно член 28 от директивата, националният надзорен орган по защита на данните 
има право и задължение да следи за прилагането на директивата и разполага с 
правомощия за разследване, както и ефективни правомощия за намеса. Той може също 
така да участва в съдебни производства, когато са нарушени националните разпоредби 
за защита на данните съгласно Директива 95/46/ЕО.
Според наличната информация на Комисията, Regia Autonoma de Transport Bucuresti 
(RATB) е администратор на данни. Поради това RATB следва да се съобразява с 
разпоредбите на Директивата, когато обработва лични данни. 

Въз основа на фактите, предоставени от вносителката на петицията, не може да се 
определи със сигурност дали обработването на лични данни на вносителката на 
петицията е извършено в нарушение на Директива 95/46/ЕО и на румънското 
законодателство за защита на личните данни.

Заключение
Без да се засягат правомощията на Комисията като пазител на Договорите, надзорът и 
правоприлагането в областта на защитата на лични данни в държавите членки попадат 
в обхвата на компетентността на националните им органи, по-специално надзорните 
органи по защита на данните, които следва да проверят дали обработването на лични 
данни, извършвано от RATB е в съответствие с принципите за защита на данните, по-
специално с необходимостта и пропорционалността на обработваните данни. 
Вносителката на петицията следва да подаде жалба в следния орган:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Националният надзорен орган по обработване на личните данни)
Georgeta BASARABESCU
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