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Betreft: Verzoekschrift 0460/2011, ingediend door M. T. (Roemeense nationaliteit), over de 
vermeende schending van de privacy bij de verkoop van vervoersbiljetten door de 
vervoersmaatschappij RATB, in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over wat zij beschouwt als een aanslag op de privacy van de burgers van 
Boekarest, in Roemenië, omdat zij bij het kopen van vervoersbewijzen bij de maatschappij 
RATB verplicht worden om hun persoonsgegevens vrij te geven, waaronder hun naam, het 
nummer van hun identiteitskaart, hun persoonlijke identificatienummer en hun woonplaats. Zij 
verklaart dat de registratie van deze gegevens niet gerechtvaardigd is en dat het bewaren van die 
gegevens zou kunnen leiden tot het gebruik ervan voor verschillende doeleinden, aangezien de 
meest uiteenlopende mensen toegang hebben tot de gegevens. Volgens haar vormt deze eis een 
schending van de grondrechten van de burger.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

De gegevensbeschermingsrichtlijn, Richtlijn 95/46/EG1, vormt het wettelijk kader voor de 
verwerking van persoonsgegevens in alle lidstaten. In de richtlijn zijn de beginselen neergelegd 
waaraan een verwerkingsactiviteit moet voldoen om wettig te zijn. Voorts zijn in deze richtlijn 
ook de rechten vastgelegd van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, ten einde 
het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Volgens artikel 6 van de 
richtlijn moet de verkrijging en verwerking van persoonsgegevens gebeuren voor welbepaalde, 
                                               
1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens; PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en moeten de persoonsgegevens 
toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 
worden verzameld en/of vervolgens worden verwerkt, en dienen zij zo nodig te worden 
bijgewerkt. Persoonsgegevens mogen ook niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor 
de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden 
verwerkt. Overeenkomstig artikel 7 van de richtlijn is de verwerking van gegevens slechts wettig 
wanneer de betrokkene daartoe zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend of wanneer de 
verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van een voor de betrokken persoon bindende 
overeenkomst of het nakomen van een wettelijke verplichting. Gegevensverwerking is ook 
wettig indien deze noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene of voor 
de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening 
van het openbaar gezag dan wel voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van een 
natuurlijke of rechtspersoon, mits de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
persoon op wie de gegevens betrekking hebben prevaleren.

Overeenkomstig artikel 28 van de richtlijn heeft de nationale toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming het recht en de plicht over de toepassing van de richtlijn te waken en 
beschikt zij over onderzoeksbevoegdheden en effectieve bevoegdheden om in te grijpen. Zij is 
tevens bevoegd om in rechte op te treden in geval van inbreuken op nationale bepalingen inzake 
gegevensverwerking die ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG zijn vastgesteld.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is Regia Autonoma de Transport 
Bucuresti (RATB) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. RATB moet de bepalingen 
van de richtlijn bij elke verwerking van persoonsgegevens dan ook naleven. 

Op basis van de door de indienster meegedeelde feiten kan niet met zekerheid worden bepaald of 
de verwerking van de persoonsgegevens van de indienster daadwerkelijk in strijd was met 
Richtlijn 95/46/EG en de Roemeense wetgeving inzake gegevensbescherming.

Conclusie

Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie als hoedster van de Verdragen valt het 
toezicht op en de handhaving van gegevensbescherming in de lidstaten onder de bevoegdheid 
van hun nationale autoriteiten, met name de nationale toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming, die dient na te gaan of RATB persoonsgegevens verwerkt volgens de 
beginselen van gegevensbescherming, met name de noodzakelijkheid en de evenredigheid van 
de gegevensverwerking. 

De indienster dient dan ook haar rechten te doen gelden bij de volgende autoriteit:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(de Roemeense nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming)
Mevr. Georgeta BASARABESCU
Voorzitter
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREŞTI
Cod poştal 024057
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