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problemų, kurią pateikė Vengrijos pilietis Patric Lausch

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas perspėja dėl daugelyje išmaniųjų telefonų įdiegtos programos Carrier IQ. 
Ši programa registruoja kiekvieną telefono aparatu atliktą veiksmą, telefono numerį ir 
trumpąją žinutę ir šiuos duomenis persiunčia į Carrier IQ serverį. Pasak peticijos pateikėjo, 
vartotojas pats išjungti šios programos negali. Jis mano, kad Carrier IQ pažeidžia vartotojo 
privatumą. Peticijos pateikėjas prašo prieš Carrier IQ imtis privatumo apsaugos priemonių 
Europos Sąjungos mastu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Peticijos pateikėjas perspėja dėl daugelyje išmaniųjų telefonų įdiegtos programos Carrier IQ ir 
ragina ES imtis privatumo apsaugos priemonių prieš Carrier IQ . 

Komisija žino, kad vartotojams ir verslui naudingos išmaniųjų telefonų programos, 
automatiškai užfiksuojančios platų vartotojo informacijos kiekį iš mobilių prietaisų, gali 
sukelti pavojų duomenų apsaugai ir privatumui.

Direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių 
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ryšių sektoriuje, žinoma kaip Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių1, reikalaujama, 
kad valstybės narės užtikrintų pranešimų konfidencialumą (pagal 5 straipsnio 1 dalį) ir 
užtikrintų, kad „saugoti informaciją arba suteikti galimybę naudotis jau saugoma informacija 
abonento ar naudotojo galiniame įrenginyje būtų leidžiama tik su sąlyga, jei atitinkamam 
abonentui ar naudotojui sutikus pagal Direktyvą 95/46/EB pateikiama aiški ir išsami 
informacija, inter alia, apie tokio duomenų tvarkymo tikslus“ (5 straipsnio 3 dalis).
Remdamiesi į nacionalinę teisę perkeltomis nuostatomis, programų kūrėjai turi užtikrinti, kad 
asmenys būtų informuojami apie duomenų tvarkymą ir jo tikslus, todėl į išmanųjį telefoną 
parsisiųsdami programą, duodame sutikimą dėl numatomo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų apsaugos direktyva2 taikoma visų asmens duomenų tvarkymo operacijoms, 
įskaitant rinkimui ir perdavimui mobiliosiomis programomis, ir, svarbiausia, reikalaujama, 
kad asmens duomenys būtų renkami įvardintais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o po to 
tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Savo neseniai pasiūlytame Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente3 Komisija siekia sustiprinti šiuos principus ir duomenų subjekto teises, 
kad užtikrintų veiksmingą asmens duomenų apsaugą, neatsižvelgiant į naudojamas 
technologijas, ir kad duomenų valdytojai užtikrina duomenų apsaugos taisyklių atitiktį visose 
situacijose.

Nepažeidžiant Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, įgaliojimų, ES bendros duomenų apsaugos 
ir privatumo elektroninėje erdvėje teisės aktų priežiūra ir kontrolė, įskaitant išmaniųjų 
telefonų programas, perkeltų į nacionalinę teisę, priklauso nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijai. Komisija neturi kompetencijos kontroliuoti kaip duomenų valdytojai jų 
laikosi, ištirti galimus nesilaikymo atvejus arba skirti baudas. 

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad ES teisės aktų įgyvendinimas šioje srityje priklauso nacionalinių 
valdžios institucijų kompetencijai, Komisija nėra pasirengusi suteikti papildomos pagalbos 
peticijos pateikėjui šioje byloje. Peticijos pateikėjas dėl papildomos informacijos gali kreiptis 
į Vengrijos nacionalinę duomenų apsaugos instituciją4 ir (arba) į Vengrijos nacionalinę 
žiniasklaidos ir telekomunikacijų reguliavimo instituciją5.

                                               
1 Oficialusis leidinys L 201 , 2002 7 31, p. 37–47
2 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
3 2012 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


