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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0837/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Gianfranco Concetti, par personas datu aizsardzību Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir konstatējis iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu, ko 
veica Teramo INPDAP, saistībā ar tiesvedību par parāda piedziņu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Teramo INPDAP ir nelikumīgi izpaudis viņa personas 
datus, apķīlāšanas rīkojuma kopiju iesniedzot Ascoli Piceno INPDAP un Teramo tiesai un šīs 
iestādes informējot, ka lūgumraksta iesniedzējs ir Ascoli Piceno INPDAP izmaksātās pensijas 
saņēmējs. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka apķīlāšanas rīkojums tika dots vienīgi Teramo 
INPDAP, kuram līdz ar to nebija tiesību par to informēt nevienu trešo personu. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Datu aizsardzības iestādi izmeklēt faktus un piemērot atbilstošas sankcijas 
Teramo INPDAP par lūgumraksta iesniedzēja datu aizsardzības tiesību pārkāpšanu. 

Datu aizsardzības direktīvā 95/46/EK1 ir noteikts tiesiskais regulējums personas datu 
apstrādei visās dalībvalstīs. Tajā ir noteikti principi, kas jāievēro, veicot personas datu 
apstrādi, lai tā būtu likumīga. Direktīvā arī noteiktas to personu tiesības, kuru personiskie dati 

                                               
1Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pamattiesības attiecībā uz personas datu aizsardzību. Direktīva 
jātransponē dalībvalstu tiesību aktos. Dalībvalstīm jāizveido arī neatkarīgas valsts iestādes 
(datu aizsardzības iestādes), kas savās attiecīgajās teritorijās ir kompetentas uzraudzīt to 
noteikumu ievērošanu, kurus pieņēmušas dalībvalstis, lai īstenotu šo direktīvu. Datu 
aizsardzības iestādēm ir arī tiesības uzklausīt datu subjektu iesniegtās sūdzības, kas saistītas ar 
personas datu apstrādi. Datu subjekti jāinformē par prasības rezultātu. Direktīva paredz arī 
ikvienas personas tiesības uz tiesisko aizsardzību personas datu aizsardzības tiesību 
pārkāpuma gadījumā. 

Saskaņā ar šo direktīvu Teramo INPDAP paziņojums iepriekš minētajām iestādēm ietver datu 
apstrādi. Lai to varētu uzskatīt par likumīgu, tai jāatbilst jebkuram no direktīvas 7. pantā 
minētajiem juridiskajiem pamatiem: 

 datu subjekts nepārprotami devis savu piekrišanu, vai

 apstrāde vajadzīga, lai noslēgtu datu subjektam saistošu līgumu, vai

 apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uz personas datu apstrādātāju attiecināmas juridiskas 
saistības, vai

 apstrāde vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta būtiskas intereses, vai

 apstrāde vajadzīga sabiedrības interesēs realizējama uzdevuma izpildei vai oficiālu 
pilnvaru realizācijai, vai

 apstrāde vajadzīga personas datu apstrādātāja vai trešo personu, kurām dati tiek atklāti, 
likumīgo interešu ievērošanai ar nosacījumu, ka tiek ievērotas datu subjekta intereses vai 
tiesības un brīvības. Līdzīgi nosacījumi attiecas uz personas datu nodošanu trešai valstij.

Konkrētajā gadījumā ir iespējams, ka Teramo INPDAP bija jāsniedz informācija, lai izpildītu 
savas juridiskās saistības vai uzdevumu, kas INPDAP jāveic sabiedrības interesēs. Valsts 
iestādes, jo īpaši valsts datu aizsardzības iestāde (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), ir kompetentās iestādes, kas pārbauda, vai, atklājot šādu informāciju, ir ievērotas 
datu aizsardzības tiesības, un, ja tas tā nav, veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu tiesību 
ievērošanu. Lūgumraksta iesniedzējs savu sūdzību varēja iesniegt tieši Itālijas Garante vai arī 
izmantot saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, lai 
nodrošinātu savu personas datu aizsardzības tiesību ievērošanu. 

Neskarot Komisijas kā Līgumu sarga pilnvaras (Līguma 258. pants), datu aizsardzības tiesību 
aktu uzraudzība un izpilde ir valsts iestāžu, jo īpaši datu aizsardzības kontroles iestāžu, 
kompetencē. Eiropas Komisijas kompetencē nav pārbaudīt iestāžu un organizāciju veikto datu 
apstrādes darbību likumību un izmeklēt iespējamos tiesību neievērošanas gadījumus vai uzlikt 
sodu.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējs savu prasību var iesniegt kompetentajai datu aizsardzības kontroles 
iestādei Itālijā (Garante per la Protezione dei Dati Personali), lai šajā lietā nodrošinātu 
personas datu aizsardzības tiesību ievērošanu. Iestādes kontaktinformācija ir šāda: 

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

00186 Roma
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Tālr.: +39 06 69677 1; fakss: +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

e-pasts: garante@garanteprivacy.it
Lūgumraksta iesniedzējs var izmantot arī saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem pieejamos tiesību 
aizsardzības līdzekļus, lai šajā konkrētajā lietā nodrošinātu savu personas datu apstrādes 
likumību.


