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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0460/2011, της M. T., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της ιδιωτικότητας κατά την πώληση εισιτηρίων στη 
μεταφορική εταιρεία RATB στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει αυτό που θεωρεί ότι συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας των 
πολιτών καθώς, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, κατά την αγορά εισιτηρίων στην εταιρεία 
RATB, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως το όνομα, τον 
αριθμό ταυτότητας, τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του ατόμου και τη διεύθυνση. 
Θεωρεί ότι η καταχώριση των εν λόγω στοιχείων δεν δικαιολογείται και ότι η διατήρησή τους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, καθώς έχουν πρόσβαση σε αυτά διάφορα 
άτομα. Κατά την άποψή της, η απαίτηση αυτή παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η οδηγία 95/46/ΕΚ1 για την προστασία των δεδομένων παρέχει το νομικό πλαίσιο που διέπει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, 

                                               
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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καθορίζει τις αρχές τις οποίες πρέπει να τηρεί μια δραστηριότητα επεξεργασίας προκειμένου 
να είναι νόμιμη. Θεσπίζει επίσης τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα προσωπικά 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίζεται το θεμελιώδες 
δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας, 
η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται για 
καθορισμένους και σαφείς σκοπούς, και τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται, και υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον χρειάζεται, να ενημερώνονται. Τα 
προσωπικά δεδομένα πρέπει επίσης να υφίστανται επεξεργασία για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή 
για τους οποίους αργότερα υφίστανται επεξεργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας, για 
να θεωρηθεί νόμιμη η επεξεργασία των δεδομένων, πρέπει είτε το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα να έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, είτε να είναι απαραίτητη η 
επεξεργασία για τη σύναψη σύμβασης που δεσμεύει το εν λόγω πρόσωπο είτε να αποτελεί 
νομική απαίτηση. Επίσης, η επεξεργασία είναι νόμιμη εφόσον διαφυλάσσει το ζωτικό 
συμφέρον του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή πραγματοποιείται για την 
εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην άσκηση δημοσίας εξουσίας, ή 
για την επίτευξη έννομου συμφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό τον όρο ότι δεν 
προέχει το συμφέρον ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας, η εθνική αρχή ελέγχου για την προστασία των 
δεδομένων έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει την εφαρμογή της οδηγίας και 
διαθέτει μέσα για τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και αποτελεσματικές εξουσίες παρέμβασης. 
Διαθέτει επίσης την εξουσία να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση παράβασης 
των εθνικών διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η εταιρεία Regia Autonoma de 
Transport Bucuresti (RATB) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων. Ως εκ 
τούτου, η RATB πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας σε κάθε 
περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εκτέθηκαν από την αναφέρουσα, δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της 
αναφέρουσας πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της ρουμάνικης 
νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

Συμπέρασμα
Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, ο έλεγχος 
και η επιβολή της προστασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των εθνικών αρχών τους, και ειδικότερα των αρχών ελέγχου για την προστασία των 
δεδομένων που θα πρέπει να επαληθεύσουν κατά πόσο η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων που πραγματοποίησε η RATB συμμορφώνεται προς τις αρχές της προστασίας 
δεδομένων, ιδίως την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των δεδομένων που γίνονται 
αντικείμενο επεξεργασίας.  

Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα θα πρέπει να προβάλλει τις αξιώσεις της προσφεύγοντας στην 
ακόλουθη αρχή:
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