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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0837/2011, ingediend door Gianfranco Concetti (Italiaanse 
nationaliteit), over de bescherming van persoonsgegevens in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat het INPDAP in Teramo zich in het kader van een beslagprocedure 
mogelijk schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De indiener verklaart dat zijn persoonsgegevens onrechtmatig zijn meegedeeld door de 
INPDAP van Teramo. Deze heeft een kopie van zijn derdenbeslag aan de INPDAP van Ascoli 
Piceno en aan de rechtbank van Teramo verstrekt en hen geïnformeerd over het feit dat de 
indiener een pensioen ontvangt van de INPDAP van Ascoli Piceno. De indiener stelt dat het 
derdenbeslag uitsluitend aan de INPDAP van Teramo is verstrekt en dat deze derhalve niet 
bevoegd was het mee te delen aan een derde partij. De indiener wil dat de 
gegevensbeschermingsautoriteit de feiten onderzoekt en passende sancties oplegt aan de 
INPDAP van Teramo voor het schenden van de privacyrechten van de indiener. 

Richtlijn 95/46/EG1 bevat het rechtskader voor de verwerking van persoonsgegevens in alle 
lidstaten. Hierin zijn de beginselen neergelegd waaraan een verwerkingsactiviteit moet 
                                               
1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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voldoen om wettig te zijn. Voorts zijn in deze richtlijn ook de rechten vastgelegd van 
personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, teneinde het grondrecht op 
bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. De richtlijn moet door de lidstaten worden 
omgezet in nationaal recht. Ook moeten de lidstaten publieke onafhankelijke autoriteiten 
oprichten (gegevensbeschermingsautoriteiten) die bevoegd zijn om in hun respectieve gebied 
te controleren of de bepalingen van de lidstaten voor de toepassing van de richtlijn worden 
nageleefd. De gegevensbeschermingsautoriteiten zijn ook bevoegd kennis te nemen van 
klachten aangaande de verwerking van persoonsgegevens die door een betrokkene zijn 
ingediend. De betrokkene moet worden ingelicht over de afhandeling van de klacht. De 
richtlijn voorziet ook in het recht van elke persoon op hoger beroep bij schendingen van zijn 
recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens.

Volgens de richtlijn is de hierboven vermelde mededeling van de INPDAP van Teramo aan 
de organen een verwerkingsactiviteit. Om als rechtmatig te kunnen worden beschouwd, moet 
de mededeling overeenstemmen met alle rechtsgrondslagen van artikel 7 van de richtlijn:

 de betrokkene heeft er ondubbelzinnig toestemming voor verleend, of 

 de verwerking is noodzakelijk voor de sluiting van een overeenkomst die voor de 
betrokkene bindend is, of 

 de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de 
verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, of 

 het is noodzakelijk om het vitale belang van de betrokkene te beschermen, of 

 het is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt verricht in het algemeen 
belang of ter uitoefening van het openbaar gezag, of 

 het is noodzakelijk voor de doelen van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke 
of de derde partij waaraan de gegevens worden meegedeeld, op voorwaarde dat de 
belangen of de rechten en vrijheden van de betrokkene hiervoor niet hoeven te wijken. 
Vergelijkbare voorwaarden zijn van toepassing op doorgiften van gegevens aan derde 
landen.

In de onderhavige zaak kan worden gesteld dat de meedeling van gegevens door de INPDAP 
van Teramo zou kunnen vallen onder een wettelijke verplichting die aan dit orgaan is 
opgelegd, of is vereist voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang door de INPDAP. 
De nationale autoriteiten, in het bijzonder de nationale beschermingsautoriteit (Garante per la 
protezione dei dati personali) zijn bevoegd om te onderzoeken of met de verstrekking de 
wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is nageleefd en, indien dit niet het 
geval is, om passende maatregelen te nemen voor het toezicht op naleving van de wet. De 
indiener had, om zijn recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens te laten gelden, zijn 
klacht rechtstreeks aan de Italiaanse Garante kunnen richten of gebruik kunnen maken van de 
rechtsmiddelen van het Italiaanse recht.

Onverlet de bevoegdheid van de Commissie als hoedster van de Verdragen (artikel 258 van 
het Verdrag) valt het toezicht op en de handhaving van wetgeving inzake 
gegevensbescherming binnen de bevoegdheid van de nationale autoriteiten, in het bijzonder 
de autoriteiten voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. De Europese 
Commissie is niet bevoegd te controleren of activiteiten van gegevensverwerking door 
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organen en organisaties rechtmatig zijn, mogelijke gevallen van het niet naleven te 
onderzoeken of boetes op te leggen.

Conclusie

De indiener kan zijn zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteit voor het toezicht op de 
bescherming van persoonsgegevens in Italië (Garante per la Protezione dei Dati Personali) om 
zijn recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens in deze zaak te laten gelden. De 
contactgegevens zijn als volgt: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121

00186 Roma
Tel. (+39) 06.696771; Fax (+39) 06.69677.3785

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

Hij kan ook gebruik maken van de rechtsmiddelen van het Italiaanse recht om de 
rechtmatigheid van de verwerking van zijn persoonsgegevens in deze specifieke zaak te 
controleren.


