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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1322/2011 af Patric Lausch, ungarsk statsborger, om problemer 
vedrørende databeskyttelse med hensyn til smartphones

1. Sammendrag

Andrageren advarer imod softwareprogrammet Carrier IQ, som er installeret i mange 
smartphones. Denne software registrerer alt, hvad der foregår på telefonen, hvert et 
telefonnummer og hver en sms, og sender disse data til en server tilhørende Carrier IQ. Ifølge 
andrageren kan softwaren ikke slås fra af forbrugeren. Han mener, at Carrier IQ krænker 
brugerens ret til privatlivets fred. Han anmoder da også EU om at indføre forholdsregler til 
beskyttelse af privatlivets fred imod Carrier IQ.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Andrageren advarer imod softwareprogrammet Carrier IQ, som er installeret i mange 
smartphones, og anmoder indtrængende EU om at tage forholdsregler over for Carrier IQ til 
beskyttelse af brugerens ret til privatlivets fred. 

Kommissionen er opmærksom på at applikationer til smartphones, selvom de er nyttige for 
forbrugere og virksomheder, kan være til fare for databeskyttelsen og beskyttelsen af 
privatlivets fred, idet de automatisk kan opfange en bred vifte af brugeroplysninger fra en 
mobil enhed.
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I følge direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (2002/58/EF), det 
såkaldte e-data-direktiv1, skal medlemsstaterne sikre kommunikationshemmeligheden (jf. 
artikel 5, stk. 1) og sikre, at "lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, 
der allerede er lagret i en abonnents eller brugers terminaludstyr, kun er tilladt på betingelse 
af, at abonnenten eller brugeren har givet sit samtykke hertil efter at have modtaget klare og 
fyldestgørende oplysninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, bl.a. om formålet med 
behandlingen" (artikel 5, stk. 3). I henhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af 
disse bestemmelser skal applikationsudviklere derfor sikre, at brugerne bliver informeret om 
databehandlingen og formålet med den, når en applikation downloades til en smartphone, og 
at de giver deres samtykke til den planlagte behandling af de omhandlede personoplysninger.  

Direktivet om databeskyttelse2 finder anvendelse på alle former for behandling af 
personoplysninger, herunder indsamling og videregivelse ved hjælp af mobilapplikationer, og 
fastsætter navnlig, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime 
formål og ikke senere må gøres til genstand for behandling, som er uforenelig med disse 
formål.  I den for nyligt foreslåede generelle databeskyttelsesforordning3 er det 
Kommissionens mål at styrke disse principper og de registreredes rettigheder med henblik på 
at sikre effektiv beskyttelse af personoplysninger, uafhængigt af den anvendte teknologi, og 
sørge for, at de registeransvarlige sikrer overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelser 
i alle henseender.

Uden at dette berører Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter, hører det under de 
nationale myndigheders kompetence at overvåge og håndhæve EU's generelle lovgivning om 
databeskyttelse og e-data, herunder for smartphone-applikationer som gennemført i den 
nationale lovgivning. Kommissionen har ikke beføjelser til at overvåge, at de 
registeransvarlige overholder lovgivningen, undersøge mulige tilfælde af manglende 
overholdelse eller pålægge sanktioner.  

Konklusion

Eftersom håndhævelsen af EU-lovgivning på dette område hører under de nationale 
myndigheders kompetence, er Kommissionen ikke i stand til hjælpe andrageren yderligere i 
denne sag. For flere oplysninger kan andrageren kontakte den ungarske 
databeskyttelsesmyndighed4 og/eller den ungarske nationale tilsynsmyndighed for medie- og 
telekommunikation5.

                                               
1 EFT L 201 af 31.7.2002 s. 37-47
2  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31)
3 KOM (2012) 11 af 25.1.2012, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


