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27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1322/2011, внесена от Patric Lausch, с унгарско гражданство, 
относно проблемите с неприкосновеността на личния живот при 
смартфоните

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя предупреждение във връзка със софтуера Carrier IQ, 
инсталиран на много смартфони. Този софтуер записва всяко действие, извършено на 
устройството, всеки телефонен номер и всяко съобщение и предава тази информация на 
сървъра на Carrier IQ. Според вносителя на петицията софтуерът не може да бъде 
отстранен от потребителя. Той смята, че Carrier IQ нарушава неприкосновеността на 
личния живот на потребителя. Поради това той настоятелно призовава Европейския 
съюз да вземе мерки срещу Carrier IQ, за да защити правото на неприкосновеност на 
личния живот.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г..

„Вносителят на петицията отправя предупреждение във връзка със софтуера Carrier IQ, 
инсталиран на много смартфони, и настоятелно призовава ЕС да вземе мерки срещу 
Carrier IQ, за да защити правото на неприкосновеност на личния живот. 

Комисията е наясно,  че инсталираните в смартфоните приложения, макар и полезни за 
потребителите и бизнеса, могат да доведат до рискове, свързани със защитата на данни  
и неприкосновеността на личния живот, като автоматично прихващат широк кръг от 
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информация за ползвателя от мобилното устройство.

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации (2002/58/EC), известна като ePrivacy Directive1,  изисква държавите 
членки да гарантират конфиденциалност на съобщенията (съгласно член 5, параграф 1), 
както и да гарантират че съхраняването на информация или получаването на достъп до 
информация „съхранявана в терминалното оборудване на абоната или потребителя е 
позволено, само при условие че на заинтересования абонат или потребител е 
предоставена ясна и цялостна информация в съответствие с Директива 95/46/ЕО, inter 
alia, относно целите на обработката“ (член 5, параграф 3). Следователно, съгласно 
националното право, транспониращо тези разпоредби, създателите на приложения 
следва да гарантират, че потребителите са информирани за обработката на данни при 
отваряне на приложение в смартфон и за нейната цел и дават своето съгласие за 
обработката на съответните лични данни.

Директивата за защита на данните2 се отнася до всяка обработка на лични данни, 
включително събиране и предаване чрез мобилни приложения, и изисква по-специално 
лични данни да бъдат събирани за конкретни, ясни и законни цели и да не бъдат 
обработвани впоследствие по начин, несъвместим с тези цели. С наскоро предложения 
си Общ регламент относно защитата на данните3 Комисията се стреми да утвърди тези 
принципи и правата на субекта на данните, за да се гарантира ефективна защита на 
личните данни, независимо от технологията, която се използва, и да се гарантира 
спазването на правилата за защита на данни от страна на администраторите на данни 
при всички ситуации. 

Без да се засягат правомощията на Комисията като пазител на договорите, надзорът и 
прилагането на общото законодателство на ЕС в областта на защитата на данни и 
правото на неприкосновеност на личния живот при електронните комуникации, 
включително във връзка с приложенията за смартфони, транспонирано в националното 
право, е от компетенциите на националните органи. Не е в правомощията на Комисията 
да осъществява мониторинг на спазването на законите от страна на администраторите 
на данни, да разследва нарушения или да налага санкции. 

Заключение

Тъй като прилагането на правото на ЕС в тази област е в рамките на компетенциите на 
националните органи, в случая Комисията не може с нищо повече да помогне на 
вносителя на петицията. За повече информация вносителят на петицията може да се 

                                               
1 Официален вестник L 201, 31.7.2002 г., стр. 0037 – 0047.

2  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите 
лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
3 COM (2012) 11 от  25.1.2012 г., Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни (общ регламент относно защитата на данните).
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свърже с унгарския орган за защита на данните1 и/или унгарския национален 
регулаторен орган за медии и телекомуникации2.“ 

                                               
1 http://www.obh.hu
2 http://www.nmhh.hu


