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Tárgy: M. T. román állampolgár által benyújtott 0460/2011. számú petíció a 
romániai RATB közlekedési vállalatnál a menetjegyek értékesítésekor a 
magánélet tiszteletben tartásához való jog állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy véleménye szerint a romániai Bukarestben működő RATB 
közlekedési vállalatnál nem tartják tiszteletben az állampolgárok magánélethez való jogát, 
mivel menetjegyvásárláskor kötelező megadniuk olyan személyes adatokat mint a név, a 
személyi igazolvány száma, a személyi szám és a lakcím. Úgy véli, ezeknek az adatoknak a 
rögzítése nem indokolt, továbbá tárolásuk visszaélésekre adhat alkalmat, mivel azokhoz sokan 
hozzáférhetnek. Véleménye szerint ez a rendelkezés sérti az állampolgárok alapvető jogait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Valamennyi tagállamban a 95/46/EK adatvédelmi irányelv1 képezi a személyes adatok 
feldolgozásának jogi keretét. Az irányelv meghatározza azokat az elveket, amelyeknek a 
feldolgozási tevékenység során – annak jogszerűsége érdekében – meg kell felelni. A 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
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személyes adatok védelméhez való alapvető jog biztosítása érdekében megállapítja továbbá 
azon egyének jogait is, akiknek személyes adatait feldolgozzák. Az irányelv 6. cikke 
értelmében a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása csak meghatározott, egyértelmű 
célból történhet, és a személyes adatoknak gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk, illetve 
szükség esetén naprakészen tartásuk célja szempontjából megfelelőeknek, relevánsnak kell 
lenniük, valamint nem lehetnek túlzott mértékűek. A személyes adatokat ezenfelül csak az 
adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig szabad 
feldolgozni. Az irányelv 7. cikke értelmében az adatfeldolgozás jogszerűsége érdekében az 
érintettnek kifejezett hozzájárulását kell adnia, vagy az adatfeldolgozásnak szükségesnek kell 
lennie jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy olyan szerződés megkötéséhez, amelyben az 
érintett az egyik fél. Az adatfeldolgozás akkor is jogszerű, ha az érintett létfontosságú érdekeit 
védi, vagy közérdekből elvégzendő feladat vagy hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges, 
vagy egy természetes vagy jogi személy jogos érdekeit védi, feltéve, hogy ezeket nem írják 
felül az érintett érdekei vagy jogai és szabadságai.

Az irányelv 28. cikke értelmében a nemzeti adatvédelmi felügyelőség jogköre és kötelessége 
az irányelv alkalmazásának felügyelete, és e hatóság vizsgálati jogkörrel, valamint tényleges 
beavatkozási jogosultságokkal rendelkezik. A hatóság részt vehet a 95/46/EK irányelv 
értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírósági 
eljárásokban.
A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a Regia Autonoma de Transport 
Bucuresti (RATB) az adatkezelő. Az RATB-nek ezért a személyes adatok feldolgozásakor 
meg kell felelnie az irányelv rendelkezéseinek. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott tények alapján nem határozható meg biztosan, hogy a 
petíció benyújtójának személyes adatait a 95/46/EK irányelv és a román adatvédelmi 
jogszabályok megsértésével dolgozták-e fel.
Következtetés

A Bizottságot a Szerződések őreként megillető hatáskörök sérelme nélkül a tagállamokban az 
adatvédelmi felügyelet és az adatvédelmi jogszabályok végrehajtása a nemzeti hatóságok, és 
különösen az adatvédelmi felügyelő hatóságok hatáskörébe tartozik, amelyeknek 
ellenőrizniük kell, hogy az adatok RATB általi feldolgozása – különösen a feldolgozott 
adatok szükségessége és arányossága tekintetében – megfelel-e az adatvédelmi elveknek. 
A petíció benyújtójának ezért a következő hatósághoz kellene fordulnia a kérelmével:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(A személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatóság)
Georgeta BASARABESCU
Elnök
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREŞTI
Cod poştal 024057
Románia


