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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0837/2011, którą złożył Gianfranco Concetti (Włochy) z podpisami,
w sprawie ochrony danych osobowych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

W związku z postępowaniem sądowym dotyczącym nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika 
znajdującej się u osoby trzeciej składający petycję stwierdził możliwe naruszenie ochrony 
danych osobowych przez INPDAP w Teramo.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że niewłaściwe ujawnienie jego danych osobowych przez 
fundusz INPDAP w Teramo, który przekazał kopię nakazu zajęcia INPDAP w Ascoli Piceno 
i sądowi w Teramo, a także poinformował je o tym, że składający petycję jest beneficjentem
świadczenia płaconego przez INPDAP w Ascoli Piceno. Składający petycję twierdzi, że 
nakaz zajęcia został doręczony wyłącznie funduszowi INPDAP w Teramo, który nie miał 
pozwolenia na przekazanie go stronom trzecim. Składający petycję domaga się, aby Urząd 
Ochrony Danych zbadał fakty i przyjął odpowiednie sankcje wobec INPDAP w Teramo za 
naruszenie praw składającego petycję do ochrony danych osobowych. 

W dyrektywie 95/46/WE o ochronie danych1ustanawia się ramy prawne dla przetwarzania 

                                               
1Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 
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danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa ta określa zasady, 
które muszą zostać spełnione, aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem. Dyrektywa 
ta określa także prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, aby 
zapewnić prawo podstawowe do ochrony danych osobowych. Ta dyrektywa musi być 
transponowana do prawa krajowego państw członkowskich. Państwa członkowskie muszą 
również ustalić niezależne publiczne urzędy (urzędy ochrony danych) posiadające 
kompetencje w zakresie kontroli w ramach przydzielonych im obszarów przestrzegania 
przepisów przyjętych przez państwa członkowskie w celu wdrożenia dyrektywy. Urzędy 
ochrony danych mają również uprawnienia do rozpatrywania skarg złożonych przez osoby, 
których dane dotyczą, związanych z ich danymi osobowymi. Osoby, których dane dotyczą, 
muszą być poinformowane o wyniku rozpatrzenia skargi. W dyrektywie przewiduje się 
również prawo każdej osoby do skorzystania ze środka sądowego w przypadku naruszenia jej 
prawa do ochrony danych osobowych. 
Zgodnie z dyrektywą poinformowanie przez INPDAP w Teramo wyżej wspomnianych 
organów stanowi proces przetwarzania. Aby można było uznać go za legalny, musi być 
zgodny z którąś z podstaw prawnych wymienionych w art. 7 dyrektywy: 

 osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę; lub 

 przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą; lub 

 przetwarzanie jest konieczne dla zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu podlega 
administrator danych; lub 

 przetwarzanie jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane 
dotyczą; lub 

 przetwarzanie jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie 
publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej; lub 

 przetwarzanie jest konieczne do celów znajdujących się w uzasadnionym interesie 
administratora lub strony trzeciej, której dane są ujawniane, pod warunkiem że interesy 
lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są podporządkowane. Podobne 
warunki mają zastosowanie w przypadku przesyłania danych osobowych do państw 
trzecich.

W przedmiotowej sprawie ujawnienie danych przez INPDAP w Teramo mogło być 
wymagane w celu wykonania zobowiązania prawnego nałożonego na ten organ lub w celu 
wykonania zadania będącego w interesie publicznym. Władze krajowe, szczególnie krajowy 
urząd ochrony danych (Garante per la Protezione dei Dati Personali), są władzami 
właściwymi, jeżeli chodzi o zbadanie, czy ujawnienie danych w tym przypadku było zgodne z 
ustawą o ochronie danych, i podjęcie stosownych środków w celu wyegzekwowania 
poszanowania prawa, jeżeli ujawnienie danych nie było zgodne z ustawą o ochronie danych. 
Składający petycję mógł skierować swoją skargę bezpośrednio do włoskiego urzędu Garante 
per la Protezione dei Dati Personali lub skorzystać ze środków sądowych, które udostępnia 
włoskie prawo w celu zapewnienia poszanowania prawa do ochrony danych osobowych. 
Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji jako strażniczki Traktatów (art. 258 Traktatu) nadzór i 
sprawowanie ochrony danych w państwach członkowskich leżą w gestii ich władz krajowych, 
                                                                                                                                                  
23.11.1995, s. 31.
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a w szczególności organów nadzorczych ds. ochrony danych. Komisja Europejska nie ma 
kompetencji do monitorowania zgodności z prawem działań z zakresu przetwarzania danych 
osobowych przez organy i organizacje, do badania ewentualnych przypadków niezgodności 
ani do nakładania kar.

Wnioski

Składający petycję może wnieść sprawę do właściwego organu nadzoru do spraw ochrony 
danych we Włoszech (Garante per la Protezione dei Dati Personali) w celu zapewnienia 
poszanowania jego praw do ochrony danych osobowych w tym przypadku. Użyteczne dane 
kontaktowe: 

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

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

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

Składający petycję może również skorzystać ze środków sądowych, które udostępnia włoskie 
prawo w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych w tym konkretnym 
przypadku.


