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Temats: Lūgumraksts Nr. 0460/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā M. T., 
par privātuma iespējamu pārkāpumu, pērkot biļetes sabiedriskā transporta 
uzņēmumā RATB (Rumānijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par, viņasprāt, iedzīvotāju privātuma pārkāpumiem 
Bukarestē (Rumānijā), kur, iegādājoties transporta biļetes uzņēmumā RATB, iedzīvotājiem 
jāatklāj personiska informācija, tostarp vārds, identifikācijas kartes numurs, personas kods un 
adrese. Viņa uzskata, ka šādas informācijas reģistrēšanai nav pamatojuma un ka, saglabājot šo 
informāciju, to var izmantot dažādiem nolūkiem, jo šiem datiem var piekļūt plašs cilvēku 
loks. Viņasprāt, ar šo prasību tiek pārkāptas iedzīvotāju pamattiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Datu aizsardzības direktīvā 95/46/EK1 ir noteikts tiesiskais regulējums personas datu 
apstrādei visās dalībvalstīs. Tajā ir noteikti principi, kas jāievēro, veicot personas datu 
apstrādi, lai tā būtu likumīga. Direktīvā arī noteiktas to personu tiesības, kuru personiskie dati 
tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pamattiesības attiecībā uz personas datu aizsardzību. Saskaņā 
ar direktīvas 6. pantu personas datu vākšana un apstrāde jāveic konkrētiem un precīzi 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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formulētiem nolūkiem, un personas datiem jābūt adekvātiem, attiecīgiem un ne pārmērīgā 
apjomā attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, un nepieciešamības 
gadījumā atjauninātiem. Personas datus arī jāapstrādā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, 
kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā. Atbilstīgi direktīvas 7. pantam, lai datu 
apstrādi atzītu par likumīgu, datu subjektam ir nepārprotami jādod sava piekrišana vai 
apstrādei ir jābūt vajadzīgai līguma, kas ir saistošs datu subjektam, noslēgšanai, vai juridisku 
prasību izpildei. Apstrāde ir likumīga arī tad, ja tā aizsargā datu subjekta būtiskas intereses vai 
ja tā vajadzīga sabiedrības interesēs vai dienesta pilnvaru izpildei realizējama uzdevuma 
veikšanai, vai fiziskas vai juridiskas personas likumīgajās interesēs ar noteikumu, ka datu 
subjekta tiesības un brīvības nav ignorētas.

Saskaņā ar direktīvas 28. pantu valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei ir tiesības un 
pienākums pārraudzīt šīs direktīvas īstenošanu, un tai ir piešķirtas izmeklēšanas pilnvaras, kā 
arī efektīvas iejaukšanās pilnvaras. Tai arī ir pilnvaras uzsākt procesuālas darbības, ja pārkāpti 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK pieņemtie attiecīgie valsts noteikumi.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) 
ir par datu apstrādi atbildīgā struktūra. Tāpēc, veicot personas datu apstrādi, RATB ir 
jānodrošina atbilstība direktīvas noteikumiem.

Balstoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegtajiem faktiem, nav iespējams precīzi noteikt, vai 
viņas personas datu apstrādē ir pieļauti Direktīvas 95/46/EK un Rumānijas datu aizsardzības 
tiesību aktu pārkāpumi.
Secinājums

Neskarot Komisijas kā Līgumu izpildes uzraudzītājas pilnvaras, datu aizsardzības uzraudzība 
un izpilde dalībvalstīs ietilpst šo valstu iestāžu, jo īpaši datu aizsardzības uzraudzības iestādes, 
kompetencē, kam būtu jāpārbauda, vai RATB veiktā personas datu apstrāde atbilst datu 
aizsardzības principiem, jo īpaši saistībā ar apstrādāto datu nepieciešamību un 
proporcionalitāti. 
Tāpēc lūgumraksta iesniedzējai ar savu sūdzību būtu jāvēršas šajā iestādē:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Personas datu apstrādes valsts uzraudzības iestāde)
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