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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0837/2011 af Gianfranco Concetti, italiensk statsborger, om 
beskyttelse af personlige data i Italien

1. Sammendrag

Andrageren konstaterer en mulig krænkelse af beskyttelsen af persondata hos det italienske 
forsikringsselskab for ansatte i den offentlige administration (INPDAP) i Teramo i forbindelse 
med en retssag om udlæg hos tredjemand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren hævder, at hans persondata er blevet uretmæssigt videregivet af INPDAP i 
Teramo, som videregav en kopi af et udlæg hos tredjemand til INPDAP i Ascoli Piceno og 
domstolen i Teramo og oplyste disse om, at andrageren modtager en pension udbetalt af 
INPDAP i Ascoli Piceno. Andrageren anfører, at udlægget udelukkende var foretaget mod 
INPDAP i Teramo, som således ikke havde lov til at videregive det til tredjepart. Andrageren 
anmoder om, at Databeskyttelsesmyndigheden undersøger sagen og vedtager de nødvendige 
sanktioner mod INPDAP i Teramo for overtrædelse af andragerens 
databeskyttelsesrettigheder. 
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Databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF1 indeholder de retlige rammer for behandling af 
personoplysninger i alle medlemsstater. Det foreskriver de principper, som en 
behandlingsaktivitet skal opfylde for at være lovlig. Ligeledes fastlægges rettighederne for de 
fysiske personer, hvis persondata behandles, for at sikre deres grundlæggende ret til 
beskyttelse af persondata. Medlemsstaterne skal gennemføre dette direktiv i deres nationale 
lovgivning. Medlemsstaterne skal endvidere oprette offentlige uafhængige myndigheder 
(databeskyttelsesmyndigheder) med ansvar for inden for deres respektive område at 
kontrollere overholdelsen af medlemsstaternes bestemmelser til gennemførelse af direktivet. 
Databeskyttelsesmyndighederne har også beføjelse til at høre klager indgivet af registrerede 
vedrørende behandlingen af deres persondata, og den registrerede skal underrettes om, 
hvordan sagen følges op. I direktivet fastsættes endvidere bestemmelser om, at enhver har ret 
til at indbringe en klage over krænkelser af retten til beskyttelse af persondata for en domstol. 

I medfør af direktivet udgør videregivelsen af oplysninger fra INPDAP i Teramo til de 
ovenfor anførte organer en behandlingsaktivitet og skal for at kunne betragtes som legitim 
være sket i overensstemmelse med et af retsgrundlagene i direktivets artikel 7, dvs. hvis: 

 der ikke hersker tvivl om, at den registrerede har givet sit samtykke, eller 

 behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede 
er part i, eller 

 behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som gælder for den 
registeransvarlige, eller 

 behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, eller 

 behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse 
eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, eller 

 behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige eller den tredjemand, til hvem 
oplysningerne videregives, kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes 
interesser eller de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor. Der 
gælder tilsvarende betingelser for overførsel af personoplysninger til et tredjeland.

I denne sag kunne skulle videregivelsen af oplysninger af INPDAP i Teramo muligvis enten 
opfylde en retlig forpligtelse pålagt dette organ eller være nødvendig af hensyn til INPDAP's 
udførelse af en opgave i samfundets interesse. Det er de nationale myndigheder, herunder 
specifikt den nationale databeskyttelsesmyndighed (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), som har kompetence til at undersøge, hvorvidt denne videregivelse af oplysninger 
var i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og, hvis dette viser sig ikke at være 
tilfældet, at træffe passende foranstaltninger med henblik på at håndhæve lovgivningen. 
Andrageren kunne have rettet sin klage direkte til den italienske Garante eller benyttet 
retsmidlerne i den italienske lovgivning for at sikre overholdelsen af hans ret til beskyttelse af 
persondata. 

Med forbehold af Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter (traktatens artikel 258) 
henhører tilsynet med og håndhævelsen af databeskyttelseslovgivningen under de nationale 
myndigheders kompetence, specifikt databeskyttelsesmyndighederne. Kommissionen har ikke 

                                               
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31.
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kompetence til at kontrollere lovligheden af organers og organisationers 
databehandlingsaktiviteter eller til at undersøge mulige tilfælde af manglende overholdelse 
eller pålægge sanktioner.

Konklusioner

Andrageren kan indbringe sin sag for den kompetente databeskyttelsesmyndighed i Italien 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) med henblik på at sikre overholdelsen af hans 
ret til beskyttelse af persondata i denne sag. De relevante kontaktoplysninger følger nedenfor: 

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

00186 Roma
Tlf. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785

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

Han kan også benytte sig af retsmidlerne i den italienske lovgivning med henblik på at sikre, 
at behandlingen af hans persondata i denne sag blev foretaget i overensstemmelse med loven."


