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Tema: Peticija Nr. 0837/2011 dėl asmens duomenų apsaugos Italijoje, kurią pateikė 
Italijos pilietis Gianfranco Concetti

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodė galimą asmens duomenų apsaugos pažeidimą, kurį padarė Teramo 
INPDAP (Nacionalinė globos ir rūpybos įstaiga valstybės administracijos išlaikomiems 
asmenims) teismo byloje dėl turto arešto

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Teramo INPDAP, perdavusi Askoli Pičeno INPDAP ir 
Teramo teismui apribojimų turtui kopiją ir pranešusi jiems apie tai, kad peticijos pateikėjas 
gauna iš Askoli Pičeno INPDAP pensiją, nederamai atskleidė jo asmens duomenis. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad apribojimai buvo taikytini išimtinai Teramo INPDAP valdomam turtui, 
tačiau šiai įstaigai nebuvo suteikta teisė pranešti apie tai trečiajai šaliai. Peticijos pateikėjas 
reikalauja, kad duomenų apsaugos institucija ištirtų šiuos faktus ir imtųsi atitinkamų sankcijų 
prieš Teramo INPDAP dėl peticijos pateikėjo teisių į duomenų apsaugą pažeidimo. 

Duomenų apsaugos direktyvoje (Direktyva 95/46/EB1) nustatyta asmens duomenų tvarkymo 
visose valstybėse narėse teisinė sistema. Joje įtvirtinti principai, kuriuos asmens duomenų 

                                               
11995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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tvarkymas turi atitikti, kad būtų teisėtas. Be to, šioje direktyvoje nustatytos asmenų, kurių 
asmens duomenys tvarkomi, teisės, kad būtų užtikrinta pagrindinė teisė į asmens duomenų 
apsaugą. Ši direktyva turi būti perkelta į valstybių narių nacionalinę teisę. Be to, valstybės 
narės privalo sukurti viešąsias nepriklausomas institucijas (duomenų apsaugos institucijas), 
atsakingas už stebėseną savo teritorijose, kaip laikomasi valstybių narių priimtų šios 
direktyvos įgyvendinimo nuostatų. Duomenų apsaugos institucijos taip pat yra įgaliotos 
nagrinėti duomenų subjektų pateiktus skundus dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų 
subjektui turi būti pranešta apie ieškinio tyrimo rezultatą. Taip pat direktyvoje nustatyta, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę imtis teisminių gynybos priemonių dėl bet kokio jo teisės į asmens 
duomenų apsaugą pažeidimo. 

Pagal minėtą direktyvą Teramo INPDAP atliktas perdavimas pirmiau minėtoms įstaigoms yra 
duomenų tvarkymo veikla. Kad jį būtų galima laikyti teisėtu, jis turi atitikti kurį nors iš 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytų teisėtumo kriterijų: 

 duomenų subjektas yra nedviprasmiškai davęs sutikimą;

 tvarkyti duomenis būtina, kad būtų galima sudaryti duomenų subjektui privalomą sutartį; 
arba

 tvarkyti duomenis reikia vykdant teisinę prievolę, kuri privaloma duomenų valdytojui, 
arba

 tvarkyti duomenis reikia norint apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto interesus; arba

 tai būtina vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui arba įgyvendinant oficialius 
įgaliojimus; arba

 tvarkyti reikia dėl duomenų valdytojo arba trečiosios šalies, kuriai atskleidžiami 
duomenys, teisėtų interesų, jei nebus nepaisoma duomenų subjekto interesų arba teisių ir 
laisvių. Panašūs reikalavimai taikomi asmens duomenų perdavimui trečiajai šaliai.

Šiuo atveju Teramo INPDAP padarytas duomenų atskleidimas turėtų atitikti šiai įstaigai 
nustatytą teisinę prievolę arba būti atliktas INPDAP vykdant bendrus interesus atitinkančią 
užduotį. Nacionalinės valdžios institucijos, visų pirma duomenų apsaugos institucija (it. 
Garante per la Protezione dei Dati Personali), yra kompetentingos institucijos, kurios turi 
ištirti, ar atskleidžiant minėtus duomenis laikytasi duomenų apsaugos teisės, o jei nebuvo, 
imtis atitinkamų priemonių teisės įgyvendinimui užtikrinti. Peticijos pateikėjas galėjo 
tiesiogiai pateikti skundą Italijos duomenų apsaugos institucijai arba pasinaudoti pagal Italijos 
teisę numatytomis teisminėmis priemonėmis, skirtomis teisei į jo asmens duomenų apsaugą 
užtikrinti. 

Neapribojant Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, įgaliojimų (Sutarties 258 straipsnis), 
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūra ir vykdymo užtikrinimas yra 
nacionalinės valdžios institucijų, visų pirma duomenų apsaugos priežiūros institucijų, 
kompetencijos sritis. Europos Komisijai nesuteikti įgaliojimai stebėti, ar įstaigos arba 
organizacijos teisėtai tvarko duomenis, ir tirti galimus teisės aktų nesilaikymo atvejus arba 
nustatyti sankcijas.

Išvados

Peticijos pateikėjas galbūt norės savo atvejį pateikti nagrinėti Italijos kompetentingai 
duomenų apsaugos priežiūros institucijai (it. Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
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kad šiuo atveju būtų paisoma jo teisės į asmens duomenų apsaugą. Kontaktiniai šios 
institucijos duomenys: 

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

00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Faks. +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
E. paštas: garante@garanteprivacy.it

Be to, jis gali pasinaudoti pagal Italijos teisę numatytomis teisminėmis priemonėmis, kad 
užtikrintų savo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą šiuo konkrečiu atveju.“


