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Ref.: Petiția nr. 0460/2011, adresată de M. T., de cetățenie română, privind încălcarea 
dreptului la viață privată, prin vânzarea biletelor de transport de către 
întreprinderea de transporturi RATB, din România

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că, din cauza tipului de bilete de transport comercializate de către 
întreprinderea RATB, vânzarea acestora încalcă dreptul la viață privată al cetățenilor în 
București, deoarece aceștia sunt obligați să comunice date personale, care includ numele, 
numărul cărții de identitate, codul numeric personal și adresa. Petiționara consideră că 
înregistrarea acestor date nu se justifică, și că, având în vedere faptul că diverse persoane au 
acces la acestea și le păstrează, datele personale ale cetățenilor pot fi folosite în scopuri 
diferite. În opinia petiționarei, această cerință încalcă drepturile fundamentale ale cetățeanului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Directiva 95/46/CE privind protecția datelor1 furnizează cadrul juridic pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal în toate statele membre. Aceasta stabilește principiile pe care 
trebuie să le respecte o activitate de prelucrare a datelor pentru a fi legală. Aceasta stabilește, 

                                               
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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de asemenea, drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, pentru 
a garanta dreptul fundamental privind protecția datelor cu caracter personal. Conform 
articolului 6 din directivă, datele cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate doar în 
scopuri specifice și explicite și trebuie să fie adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce 
privește scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior și, dacă este cazul, trebuie 
actualizate. În plus, datele cu caracter personal nu trebuie să fie prelucrate pentru o perioadă 
mai lungă decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau 
pentru care vor fi prelucrate ulterior. În conformitate cu articolul 7 din directivă, pentru ca 
prelucrarea datelor să fie considerată legitimă, persoana vizată fie trebuie să își fi dat 
neechivoc consimțământul, fie prelucrarea trebuie să fie necesară pentru încheierea unui 
contract cu caracter obligatoriu pentru persoana vizată sau pentru o cerință juridică. 
Prelucrarea este, de asemenea, legitimă, în cazul în care protejează interesele vitale ale 
persoanei vizate sau în cazul în care servește îndeplinirii unei sarcini de interes public, de 
exercitare a autorității publice sau de interese legitim al unei persoane fizice sau juridice, cu 
condiția să nu fie eludate interesele sau drepturile și libertățile persoanei vizate.
În conformitate cu articolul 28 din directivă, autoritatea națională de supraveghere a protecției 
datelor are dreptul și obligația de a monitoriza punerea în aplicare a directivei și este învestită 
cu competențe de investigare, precum și cu competențe efective de intervenție. Aceasta se 
poate angaja, de asemenea, în proceduri juridice, în cazul în care au fost încălcate dispozițiile 
naționale privind protecția datelor în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Conform informațiilor de care dispune Comisia, Regia Autonomă de Transport București 
(RATB) este operatorul de date. Prin urmare, RATB trebuie să respecte dispozițiile directivei 
ori de câte ori prelucrează date cu caracter personal. 
Pe baza faptelor furnizate de petiționară, nu poate fi stabilit cu certitudine dacă prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale petiționarei a fost efectuată prin încălcarea 
Directivei 95/46/CE și a legislației românești privind protecția datelor.

Concluzie
Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, 
supravegherea și punerea în aplicare a protecției datelor în statele membre intră în competența 
autorităților lor naționale, în special a autorităților de supraveghere a protecției datelor care ar 
trebui să verifice dacă prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de RATB este în 
conformitate cu principiile de protecție a datelor, în special necesitatea și proporționalitatea 
datelor prelucrate. 
Prin urmare, petiționara ar trebui să își adreseze în continuare solicitările sale următoarei 
autorități:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(The National Supervisory Authority for Personal Data Processing)
Dna Georgeta BASARABESCU
Președinte
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREȘTI
Cod poștal 024057
România
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