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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0837/2011, внесена от Gianfranco Concetti, с италианско 
гражданство, относно защитата на личните данни в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е установил възможен пробив на защитата на личните данни 
от страна на INPDAP в Терамо, в контекста на съдебно производство по налагането на 
запор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията обвинява в неправомерно разкриване на неговите лични 
данни Националния институт за осигуряване на служителите на публичната 
администрация (INPDAP) в Teramo, който е предоставил копие от заповед за запор на 
INPDAP в Ascoli Piceno и на съда в Teramo и ги е информирал, че вносителят на 
петицията получава пенсия, изплащана от INPDAP в Ascoli Piceno. Вносителят на 
петицията твърди, че заповедта за запор е била връчена изключително на INPDAP в 
Teramo, който съответно не е имал правомощия да я предоставя на трети лица. 
Вносителят на петицията отправя искане органът за защита на личните данни да 
разследва фактите и да приеме съответните санкции спрямо INPDAP в Teramo за 
нарушението на неговите права на защита на личните данни.

Правната рамка за обработването на личните данни във всички държави членки е 
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залегнала в Директива 95/46/ЕО1 за защита на данните. Директивата предвижда 
принципите, с които следва да бъде съобразена дейността по обработването, за да бъде 
законосъобразна. Тя също така установява правата на лицата, чиито лични данни се 
обработват, за да се гарантира основното право на защита на личните данни. 
Директивата трябва да бъде транспонирана в националното законодателство от 
държавите членки. Държавите членка трябва също така да създадат независими 
публични органи (органи за защита на личните данни), които да са компетентни в 
рамките на съответните територии по отношение на наблюдението на спазването на 
разпоредбите, приети от държавите членки за прилагане на директивата. Органите за 
защита на личните данни също така имат правомощия за разглеждане на жалби, 
подадени от физически лица във връзка с обработването на техните лични данни. 
Физическите лица трябва да бъдат уведомявани за извършената проверка. Директивата 
предвижда правото на правна защита на всяко лице за всяко нарушение на неговото
право на защита на неговите лични данни.

Съгласно директивата предоставянето на данни от страна на INPDAP в Teramo на 
горепосочените органи е дейност по обработване. За да се счита за законосъобразно, е 
необходимо да са спазени правните основания, изброени в член 7 от директивата:

 съответното физическо лице е дало недвусмислено своето съгласие за това; или

 обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съответното 
физическо лице е страна, или

 обработването е необходимо за съобразяване с правно задължение, на което 
администраторът е субект, или

 обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на 
съответното физическо лице; или

 обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява с 
оглед на обществените интереси или при упражняване на официалните 
правомощия; или

 обработването е необходимо за целите на законните интереси на администратора 
или от трето лице, на което се разкриват данните, при условие че интересите или 
правата и свободите на съответното физическо лице нямат преимущество. Подобни 
условия са приложими и по отношение на прехвърлянето на лични данни към трета 
страна.

В настоящия случай разкриването на данни от страна на INPDAP в Teramo може да се 
изисква за съобразяване с правно задължение, наложено на този орган, или за 
изпълнението на задача, която се осъществява от INPDAP с оглед на обществените 
интереси. Националните органи, по-специално националният орган за защита на 
личните данни (il Garante per la Protezione dei Dati Personali), са органите, компетентни 
да преценят дали при това разкриване на данни са спазени законовите разпоредби за 
защита на личните данни, и ако това не е така, да предприемат необходимите мерки за 
налагане спазването на закона. Вносителят на петицията е имал възможност да се 

                                               
1Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на 
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 281 
от 23.11.1995 г., стр. 31.
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обърне направо към италианския орган или да се ползва от предоставените съгласно 
италианското законодателство съдебни средства за гарантиране на зачитането на 
неговото право на защита на личните данни.
Без да се засягат правомощията на Комисията в нейното качество на пазител на 
Договорите (член 258 от Договора), надзорът по прилагането и налагането на 
изпълнението на законодателството в областта на защитата на личните данни попада в 
сферата на компетентност на националните органи, по-специално на надзорните органи 
за защита на личните данни. Европейската комисия няма компетентност да следи за 
законосъобразността на дейностите по обработване на лични данни от страна на органи 
и организации и да разследва евентуални случаи на нарушения или да налага санкции.

Заключения

Вносителят на петицията може да отнесе случая до компетентния надзорен орган за 
защита на личните данни в Италия (il Garante per la Protezione dei Dati Personali), за да 
бъде гарантирано зачитането на неговото право на защита на лични данни в този 
случай. Съответните данни за контакт са следните:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Roma
Tел. +39 06 69677 1; Факс +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Той може също така да се ползва от предоставените съгласно италианското 
законодателство съдебни средства с цел гарантиране законосъобразността на 
обработването на неговите лични данни в този конкретен случай.


