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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0460/2011, którą złożyła M. T. (Rumunia) w sprawie rzekomego 
naruszenia prywatności podczas nabywania biletów komunikacji miejskiej 
od przedsiębiorstwa transportowego RATB w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się mającej miejsce w Bukareszcie w Rumunii praktyce, 
stanowiącej jej zdaniem pogwałcenie prywatności obywateli, w ramach której obywatele 
muszą ujawniać swoje dane osobowe podczas zakupu biletów komunikacji miejskiej od 
przedsiębiorstwa RATB, w tym imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, osobisty numer 
identyfikacyjny i adres. Uważa ona, iż gromadzenie tych danych jest nieuzasadnione, 
ponieważ mogą one zostać wykorzystane w różny sposób z uwagi na to, że wiele osób będzie 
miało do nich dostęp. Sądzi ona, że wymóg ten narusza prawa podstawowe obywateli.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

W dyrektywie 95/46/WE o ochronie danych1ustanawia się ramy prawne dla przetwarzania 
danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa ta określa zasady, 
które muszą zostać spełnione, aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem. Dyrektywa 

                                               
1Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 
23.11.1995, s. 31.
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ta określa także prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, aby 
zapewnić prawo podstawowe do ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 6 przedmiotowej 
dyrektywy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych musi się odbywać w określonym 
i jednoznacznym celu oraz dane muszą być prawidłowe, stosowne i nienadmierne ilościowo 
w stosunku do celów, dla których zostały zgromadzone i/lub dalej przetworzone, a także, w 
razie konieczności, aktualizowane. Dane osobowe muszą być także przetwarzane przez czas 
nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla 
których są dalej przetwarzane. Na mocy art. 7 dyrektywy aby przetwarzanie danych mogło 
zostać uznane za legalne, osoba, której dane dotyczą, musi jednoznacznie wyrazić na to zgodę 
lub przetwarzanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy wiążącej osobę, której dane 
dotyczą, bądź stanowi ono wymóg prawny. Przetwarzanie jest również legalne, jeżeli 
chronione są żywotne interesy osób, których dane dotyczą, lub przetwarzanie danych jest 
konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania 
władzy publicznej bądź w uzasadnionym interesie osoby fizycznej lub prawnej, pod 
warunkiem że interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są 
podporządkowane.

Na mocy art. 28 dyrektywy krajowy organ nadzorczy ds. ochrony danych ma prawo i 
obowiązek monitorować stosowanie rzeczonej dyrektywy i posiada uprawnienia 
dochodzeniowe, jak również skuteczne uprawnienia interwencyjne. Może on też uczestniczyć 
w postępowaniu sądowym w przypadku naruszenia krajowych przepisów w sprawie ochrony 
danych przyjętych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.
Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji Regia Autonoma de Transport Bucuresti 
(RATB) jest administratorem danych. A zatem przy przetwarzaniu danych osobowych RATB 
musi przestrzegać przepisów przedmiotowej dyrektywy. 

Na podstawie faktów przedstawionych przez składającą petycję nie można ustalić z całą 
pewnością, iż przetwarzanie jej danych osobowych odbywało się przy naruszeniu dyrektywy 
95/46/WE oraz rumuńskiego ustawodawstwa w sprawie ochrony danych.
Wniosek

Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji jako strażniczki Traktatów nadzór i sprawowanie 
ochrony danych w państwach członkowskich leżą w gestii ich władz krajowych, a w 
szczególności organów nadzorczych ds. ochrony danych, które powinny weryfikować, czy 
przetwarzanie danych osobowych przez RATB jest zgodne z zasadami ochrony danych, a 
przede wszystkim z zasadą niezbędności i proporcjonalności przetwarzanych danych. 
Składająca petycję powinna zatem skierować swoje roszczenia do następującego organu:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Krajowy Urząd Nadzorczy ds. Przetwarzania Danych Osobowych)
Georgeta BASARABESCU
Przewodnicząca
Str. Olari nr 32
Sector 2, Bukareszt
Cod poştal 024057
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