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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0460/2011, imressqa minn M. T., ta’ ċiitadinanza Rumena, dwar 
allegat ksur tad-dritt għall-privatezza meta wieħed jixtri biljetti tat-trasport 
mingħand il-kumpanija tat-trasport RATB fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar dak li hija tqis bħala invażjoni tal-privatezza taċ-ċittadini 
f’Bukarest, ir-Rumanija, fejn iċ-ċittadini jiġu rikjesti jiżvelaw dettalji personali meta jkunu 
qed jixtru biljetti tat-trasport mingħand il-kumpanija tat-trasport RATB, inkluż isimhom, in-
numru tal-karta tal-identità, in-numru tal-identifikazzjoni personali u l-indirizz tagħhom. Hija 
tal-fehma li m’hemm l-ebda ġustifikazzjoni għalfejn dawn id-dettalji għandhom jiġu 
rrekordjati, u li ladarba jinżammu, dawn jistgħu jintużaw għal kull tip ta’ skop, billi firxa 
wiesgħa ta’ persuni jkollhom aċċess għalihom. Fil-fehma tagħha, dan ir-rekwiżit jikser id-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Id-Direttiva għall-Protezzjoni tad-Data 95/46/KE1 tistabbilixxi l-qafas legali għall-ipproċessar 
ta’ data personali fl-Istati Membri kollha. Din tistipula l-prinċipji li attività tal-ipproċessar 

                                               
1 Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24.10.1995 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta, ĠU L 281 tat-23.11.1995, p. 
31.
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għandha tissodisfa sabiex tkun konformi mal-liġi. Hija tistabbilixxi wkoll id-drittijiet tal-
individwi li d-data personali tagħhom tkun qed tiġi pproċessata biex ikun żgurat id-dritt 
fundamentali għall-protezzjoni ta’ data personali. Skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva, il-ġbir u l-
ipproċessar ta’ data personali għandhom isiru għal finijiet speċifiċi u espliċiti, u d-data 
personali għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva meta jitqiesu l-finijiet li 
għalihom tinġabar u/jew tiġi iktar ipproċessata u, fejn meħtieġ, tinżamm aġġornata. Id-data 
personali għandha tiġi pproċessata għal mhux iktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li 
għalihom tkun inġabret jew li għalihom tkun ġiet ipproċessata aktar. Skont l-Artikolu 7 tad-
Direttiva, sabiex l-ipproċessar ta’ dajta jiġi kkunsidrat leġittimu, is-suġġett tad-data jew irid 
ikun ta l-kunsens tiegħu mingħajr ambigwità, jew inkella l-ipproċessar irid ikun neċessarju 
biex jingħalaq kuntratt li jorbot lis-suġġett tad-data, jew bħala rekwiżit legali. L-ipproċessar 
huwa leġittimu wkoll jekk jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-data, jew għall-
prestazzjoni ta’ attività li titwettaq fl-interess pubbliku jew bħala fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali, jew fl-interessi leġittimi ta’ persuna fiżika jew ġuridika, sakemm l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data ma jiġux imkasbra.
Skont l-Artikolu 28 tad-Direttiva, l-Awtorità Nazzjonali ta’ Sorveljanza għall-Protezzjoni ta’ 
Data għandha d-dritt u l-obbligu li timmonitorja l-applikazzjoni tad-Direttiva u hija 
mgħammra b’setgħat investigattivi kif ukoll b’setgħat effettivi ta' intervent.
 Tista’ wkoll tipparteċipa fi proċeduri legali fejn kien hemm ksur fid-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-protezzjoni tad-data skont id-Direttiva 95/46/KE.

Minn informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, Regia Autonoma 
de Transport Bucuresti (RATB) hija l-kontrollur tad-data. Għaldaqstant, il-kumpanija RATB 
għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva kull meta tipproċessa data 
personali. 

Fuq il-bażi tal-fatti pprovduti mill-petizzjonanta, ma jistax jiġi determinat b’ċertezza li l-
ipproċessar ta’ data personali tal-petizzjonanta sar bi ksur tad-Direttiva 95/46/KE u tal-
leġiżlazzjoni Rumena għall-protezzjoni tad-data.
Konklużjoni

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni bħala gwardjana tat-Trattati, is-
sorveljanza u l-infurzar tal-protezzjoni tad-data fl-Istati Membri jaqgħu taħt il-kompetenza 
tal-awtoritajiet nazzjonali tagħhom, b’mod partikolari tal-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza għall-
Protezzjoni tad-Data li għandhom jivverifikaw jekk l-ipproċessar ta’ data personali magħmul 
mill-kumpanija RATB huwa konformi mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-data, b’mod 
partikolari n-neċessità u l-proporzjonalità tad-data pproċessata. 

Il-Petizzjonanta għaldaqstant għandha tressaq it-talbiet tagħha quddiem l-awtorità li ġejja:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Awtorità ta’ Sorveljanza Nazzjonali għall-Ipproċessar ta’ Data Personali)
Is-Sra Georgeta BASARABESCU
President
Triq Olari nru. 32
Settur 2, BUCUREŞTI
024057 Rumanija


