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Tema: Peticija Nr. 0460/2011 dėl tariamo asmens duomenų privatumo pažeidimo 
perkant transporto bilietus transporto įmonėje RATB Rumunijoje, kurią 
pateikė Rumunijos pilietė M. T.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl to, kad, jos manymu, asmens duomenų, įskaitant vardą ir 
pavardę, asmens dokumento numerį, asmens kodą ir adresą, atskleidimo reikalavimas perkant 
transporto bilietus transporto įmonėje RATB Bukarešte, Rumunijoje, yra kėsinimasis į 
piliečių asmens privatumą. Peticijos pateikėjos manymu, tokių duomenų registravimas nėra 
pateisinamas, ir jie gali būti panaudoti įvairiems tikslams, nes duomenys yra prieinami labai 
įvairioms žmonių grupėms. Peticijos pateikėjos nuomone, toks reikalavimas pažeidžia 
pagrindines piliečių teises.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Duomenų apsaugos direktyvoje (Direktyva 95/46/EB)1 nustatyta asmens duomenų tvarkymo 
visose valstybėse narėse teisinė sistema. Joje įtvirtinti principai, kuriuos asmens duomenų 
tvarkymas turi atitikti, kad būtų teisėtas. Šia direktyva taip pat nustatytos asmenų, kurių 
asmens duomenys tvarkomi, teisės, kad būtų užtikrinta pagrindinė teisė į asmens duomenų 

                                               
1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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apsaugą. Pagal direktyvos 6 straipsnį asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas turi būti 
vykdomas įvardytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais, o asmens duomenys turi būti adekvatūs, 
susiję ir savo apimtimi neviršijantys tikslų, kuriais jie renkami ir (arba) vėliau tvarkomi ir, jei 
būtina, nuolat naujinami. Be to, asmens duomenys turi būti tvarkomi ne ilgiau, nei yra 
reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba vėliau tvarkomi. Pagal 
direktyvos 7 straipsnį siekiant, kad duomenų tvarkymas būtų teisėtas, duomenų subjektas turi 
būti nedviprasmiškai davęs sutikimą arba duomenis tvarkyti būtina sudarant sutartį, kurios 
duomenų subjektas privalo laikytis, arba laikantis teisinio reikalavimo. Duomenų tvarkymas 
yra teisėtas ir tada, jei tai darant apsaugomi gyvybiniai duomenų subjekto interesai arba 
vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, arba 
dėl fizinio ar juridinio asmens teisėtų interesų, jeigu duomenų subjekto interesai, teisės ir 
laisvės nėra viršesnės nei šie interesai.

Pagal direktyvos 28 straipsnį nacionalinė duomenų apsaugos priežiūros institucija turi teisę ir 
yra įsipareigojusi stebėti, kaip taikoma direktyva, ir jai suteikiami tyrimo ir veiksmingo 
įsikišimo įgaliojimai. Ji taip pat gali dalyvauti teismo procesuose, kai pažeidžiamos pagal 
Direktyvą 95/46/EB priimtos nacionalinės duomenų apsaugos nuostatos.

Remiantis Komisijos turima informacija, įmonė Regia Autonoma de Transport Bucuresti
(RATB) yra duomenų valdytoja. Todėl visais atvejais tvarkydama asmens duomenis RATB 
turi laikytis šios direktyvos nuostatų. 
Remiantis peticijos pateikėjos nurodytais faktais, neįmanoma užtikrintai nustatyti, ar peticijos 
pateikėjos asmens duomenys tvarkyti pažeidžiant Direktyva 95/46/EB ir Rumunijos duomenų 
apsaugos teisės aktus.

Išvada
Nepažeidžiant Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, įgaliojimų, duomenų apsaugos valstybėse 
narėse priežiūra ir įgyvendinimas priskirtinas jų nacionalinės valdžios institucijų 
kompetencijai, visų pirma duomenų apsaugos priežiūros institucijoms, kurios turėtų tikrinti, ar 
RATB vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitinka duomenų apsaugos principus, visų 
pirma duomenų tvarkymo būtinumo ir proporcingumo principus. 

Todėl peticijos pateikėja turėtų ir toliau kelti reikalavimus nurodytai institucijai:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Nacionalinė asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucija)
Georgeta BASARABESCU
vadovė
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREŞTI
Cod poştal 024057
Rumunija.“


