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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0460/2011 af M. T., rumænsk statsborger, om påstået krænkelse af 
privatlivets fred i forbindelse med transportvirksomheden RATB's salg af billetter 
i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren klager over det, som han anser for at være en krænkelse af privatlivets fred for 
borgerne i Bukarest i Rumænien, som, når de køber billetter hos virksomheden RATB, 
tvinges til at oplyse deres personlige oplysninger, herunder navn, nummer på identitetskort, 
personnummer og adresse. Han mener, at registreringen af disse oplysninger ikke kan 
begrundes, og at opbevaringen af dem kan bruges til utallige formål, i betragtning af de meget 
forskellige kategorier af personer, der har adgang til dem. Efter andragerens mening strider 
ovennævnte krav mod borgernes grundlæggende rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF1 indeholder de retlige rammer for behandling af 
personoplysninger i alle medlemsstater. Det fastlægger de principper, som en 
behandlingsaktivitet skal opfylde for at være lovlig. Ligeledes fastlægges rettighederne for de 
fysiske personer, hvis personoplysninger behandles, for at sikre deres grundlæggende ret til 

                                               
1 Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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beskyttelse af personoplysninger. I henhold til direktivets artikel 6 skal indsamling og 
behandling af personoplysninger være til specifikke og udtrykkelige formål, og 
personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og ikke for omfattende i forhold til det 
formål, som de indsamles til og/eller efterbehandles for, og de skal opdateres, hvor det er 
nødvendigt. Personoplysninger må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er 
nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de indsamles, eller i forbindelse hvormed de 
behandles på et senere tidspunkt. Jf. direktivets artikel 7 må databehandling kun finde sted, 
hvis der ikke hersker tvivl om, at den registrerede har givet sit samtykke, eller behandlingen 
er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller 
behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. Databehandling må også 
finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser 
eller er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller 
henhørende under offentlig myndighedsudøvelse eller i en fysisk eller juridisk persons 
legitime interesse, medmindre den registreredes interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder 
går forud herfor.
I henhold til direktivets artikel 28 har den nationale databeskyttelses- og tilsynsmyndighed 
ansvaret for at overvåge direktivets anvendelse og kan iværksætte undersøgelser og gribe 
effektivt ind. Myndigheden kan også indbringe overtrædelser af de nationale 
databeskyttelsesbestemmelser, som vedtages til gennemførelse af direktiv 95/46/EF, for 
retsinstanserne.

Ifølge de foreliggende oplysninger er Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) den 
registeransvarlige. Derfor skal RATB overholde direktivets bestemmelser i forbindelse med 
enhver behandling af personoplysninger. 
På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, kan det ikke med sikkerhed 
afgøres, om der i forbindelse med behandlingen af andragerens personoplysninger er sket en 
krænkelse af direktiv 95/46/EF og den rumænske databeskyttelseslovgivning.

Konklusion
Med forbehold af Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter, henhører datatilsyn og 
håndhævelse af databeskyttelsen i medlemsstaterne under de nationale myndigheders 
kompetence, særlig databeskyttelses- og tilsynsmyndighederne, som bør verificere hvorvidt 
den behandling af personoplysninger, som er foretaget af RATB, er i overensstemmelse med 
principperne om databeskyttelse, navnlig nødvendigheden og omfanget af de data, som er 
behandlet. 
Andrageren bør derfor indbringe sin klage for følgende myndighed:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(den nationale tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger)
Georgeta BASARABESCU
President
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREŞTI
Cod poştal 024057
Romania"


