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Ref.: Petiția nr. 0837/2011, adresată de Gianfranco Concetti, de cetățenie italiană, 
privind protecția datelor cu caracter personal în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiția evidențiază o posibilă încălcare a protecției datelor cu caracter personal de către 
INPDAP din Teramo în cadrul procedurii judiciare de sechestru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul acuză divulgarea necorespunzătoare a datelor sale cu caracter personal de către 
INPDAP din Teramo, care a comunicat un exemplar al unei ordonanțe de poprire către 
INPDAP din Ascoli Piceno și către Curtea din Teramo, informându-le că petiționarul este 
beneficiarul unei pensii plătite de INPDAP din Ascoli Piceno. Petiționarul susține că 
ordonanța de poprire a fost notificat exclusiv INPDAP din Teramo, instituție care, în 
consecință, nu era autorizată să o comunice niciunei părți terțe. Petiționarul solicită autorității 
pentru protecția datelor să investigheze faptele și să adopte sancțiuni corespunzătoare 
împotriva INPDAP din Teramo pentru încălcarea drepturilor petiționarului privind protecția 
datelor. 

Directiva 95/46/CE1 privind protecția datelor stabilește cadrul juridic pentru prelucrarea 

                                               
1Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
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datelor cu caracter personal în toate statele membre. Aceasta stabilește principiile pe care 
trebuie să le respecte o activitate de prelucrare a datelor pentru a fi legală. De asemenea, 
aceasta prevede drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, 
pentru a garanta dreptul fundamental privind protecția datelor cu caracter personal. Directiva 
trebuie transpusă de către statele membre în dreptul lor național. De asemenea, statele 
membre trebuie să instituie autorități independente (autorități de protecție a datelor) care să 
aibă competența de a monitoriza, pe teritoriul acestora, respectarea dispozițiilor adoptate de 
statele membre în vederea punerii în aplicare a directivei. Autoritățile de protecție a datelor au 
totodată competența de a audia plângeri depuse de persoanele vizate în legătură cu prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal. Persoana vizată trebuie să fie informată cu privire la rezultatul 
plângerii sale. De asemenea, directiva prevede dreptul fiecărei persoane la o cale de atac 
judiciară pentru orice încălcare a dreptului său privind protecția datelor cu caracter personal. 

Conform directivei, comunicarea ordonanței de poprire respective de către INPDAP din 
Teramo către organismele menționate mai sus constituie o activitate de prelucrare a datelor. 
Pentru a fi considerată legitimă, această activitate trebuie să respecte oricare dintre temeiurile 
juridice enumerate la articolul 7 din directivă: 

 persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc sau

 prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract obligatoriu pentru persoana 
vizată sau

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului sau

 prelucrarea este necesară în scopul protejării interesului vital al persoanei vizate sau

 prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public sau 
care rezultă din exercitarea autorității publice sau

 prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim urmărit de operator sau de 
către unul sau mai mulți terți, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Condiții similare se aplică 
transferurilor de date cu caracter personal către o țară terță.

În cazul de față, divulgarea de către INPDAP din Teramo putea fi cerută fie pentru 
respectarea unei obligații legale impuse acestui organism, fie în scopul îndeplinirii unei 
atribuții efectuate în interes public de către INPDAP. Autoritățile naționale, în special 
autoritatea națională pentru protecția datelor (Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
sunt autorități care au competența de a examina dacă această divulgare a respectat legislația 
privind protecția datelor și, în caz contrar, de a adopta măsurile necesare asigurării respectării 
legislației. Petiționarul ar fi putut să adreseze reclamația sa direct autorității italiene (Garante) 
sau să fi recurs la mijloacele judiciare disponibile în dreptul italian pentru a i se asigura 
respectarea dreptului său la protecția datelor cu caracter personal. 

Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatelor (articolul 28 
din tratat), supravegherea și asigurarea aplicării legislației în domeniul protecției datelor intră 
în sfera de competență a autorităților naționale, mai exact, a autorităților de supraveghere a 
protecției datelor. Comisia Europeană nu are competența de a monitoriza legalitatea 
prelucrării datelor de către organisme sau organizații și nici de a investiga eventuale cazuri de 
                                                                                                                                                  
JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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neconformitate sau de a impune sancțiuni.

Concluzii

Petiționarul poate să supună cazul său spre soluționare autorității competente de supraveghere 
a protecției datelor din Italia (Garante per la Protezione dei Dati Personali), pentru a i se 
respecta dreptul privind protecția datelor cu caracter personal în cazul de față. Datele de 
contact relevante sunt următoarele: 

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

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

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

De asemenea, acesta poate să recurgă la mijloacele judiciare disponibile în dreptul italian, 
pentru a se asigura legalitatea prelucrării datelor sale cu caracter personal în acest caz 
particular.


