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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1322/2011, του Patric Lausch, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα προστασίας της ιδιωτικότητας που δημιουργούνται με τα 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τους κινδύνους από το πρόγραμμα λογισμικού Carrier IQ, το οποίο 
έχει εγκατασταθεί σε πολλά κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone. Το εν λόγω λογισμικό 
καταγράφει κάθε δραστηριότητα της συσκευής, κάθε αριθμό τηλεφώνου και κάθε γραπτό 
μήνυμα και αποστέλλει τα εν λόγω στοιχεία σε έναν διακομιστή (server) της Carrier IQ. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του λογισμικού 
από το χρήστη. Θεωρεί ότι το λογισμικό Carrier IQ παραβιάζει την ιδιωτικότητα του χρήστη. 
Συνεπώς ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη λήψη μέτρων κατά της Carrier IQ για την 
προστασία του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Ο αναφέρων προειδοποιεί για το πρόγραμμα λογισμικού Carrier IQ, το οποίο έχει 
εγκατασταθεί σε πολλά κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone, και ζητά από την ΕΕ τη λήψη 
μέτρων κατά της Carrier IQ για την προστασία του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα. 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση ότι οι εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone είναι 
μεν χρήσιμες για καταναλωτές και επιχειρήσεις, ενδέχεται ωστόσο να προκαλέσουν 
κινδύνους προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας καταγράφοντας αυτόματα από μία 
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φορητή συσκευή ευρύ φάσμα πληροφοριών για τον χρήστη.

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(2002/58/ΕΚ), γνωστή και με την αγγλική προσωνυμία «ePrivacy Directive»1 απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 
5, παράγραφος 1) και να μεριμνούν ώστε η «αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση 
πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευθεί στον τερματικό εξοπλισμό του 
συνδρομητή ή του χρήστη να επιτρέπεται μόνον υπό τον όρο ότι ο εν λόγω συνδρομητής ή 
χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του/της και του/της έχουν παρασχεθεί σαφείς και 
εκτενείς πληροφορίες, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, μεταξύ άλλων για το σκοπό της 
επεξεργασίας». Σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο που ενσωματώνει αυτές τις διατάξεις, οι 
φορείς ανάπτυξης εφαρμογών πρέπει συνεπώς να διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι 
ενημερωμένα για την επεξεργασία των δεδομένων τους και τους σκοπούς αυτής, όταν 
τηλεφορτώνεται κάποια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone, και ότι δίνουν τη 
συγκατάθεσή τους για την εν λόγω σκοπούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
τους.

Η οδηγία για την προστασία των δεδομένων2 εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και διαβίβασης μέσω κινητών 
εφαρμογών και απαιτεί ιδίως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να συλλέγονται για 
καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, και η περαιτέρω επεξεργασία τους να μην 
είναι ασύμβατη με τους σκοπούς αυτούς. Στο γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων3 που πρότεινε, η Επιτροπή αποσκοπεί στην ενίσχυση αυτών των αρχών και των 
δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, για να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, και (για να διασφαλίσει) ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των 
δεδομένων μεριμνούν για τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων σε 
όλες τις περιπτώσεις.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών η 
εποπτεία και εφαρμογή των γενικών διατάξεων της ΕΕ που αφορούν στην προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβανομένων των 
εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone, όπως αυτές έχουν μεταφερθεί στο 
εσωτερικό δίκαιο, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή δε διαθέτει 
αρμοδιότητα να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των υπευθύνων επεξεργασίας των 
δεδομένων, να ερευνά πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή να επιβάλλει κυρώσεις. 

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η επιβολή του δικαίου της ΕΕ στο πεδίο αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράσχει στον αναφέροντα περαιτέρω 
                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 31/07/2002 σ. 0037 - 0047

2  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ.31).
3 COM (2012) 11 της 25.1.2012, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 
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βοήθεια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Για επιπλέον πληροφορίες ο αναφέρων θα μπορούσε να 
επικοινωνήσει με την αρχή προστασίας δεδομένων της Ουγγαρίας1 και/ή με την εθνική 
ρυθμιστική αρχή της Ουγγαρίας για τα ΜΜΕ και τις τηλεπικοινωνίες2. 

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


