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Temats: Lūgumraksts Nr. 1322/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Patric 
Lausch, par privātuma problēmām saistībā ar viedtālruņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs brīdina, ka nevajadzētu izmantot lietojumprogrammu „Carrier IQ”, 
kas ir uzstādīta daudzos viedtālruņos. Šī programmatūra reģistrē visas darbības, kas tiek 
veiktas ar ierīci, visus tālruņa numurus un īsziņas un nosūta šo informāciju uz „Carrier IQ” 
serveri. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka lietotājiem nav iespējams pašiem izslēgt šo 
programmatūru. Viņš uzskata, ka „Carrier IQ” šādi pārkāpj lietotāju privātuma tiesības. Tādēļ 
viņš lūdz Eiropas Savienību piemērot „Carrier IQ” pasākumus, kas nodrošinātu privātuma 
aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzējs brīdina, ka nevajadzētu izmantot lietojumprogrammu „Carrier IQ”, 
kas ir uzstādīta daudzos viedtālruņos un mudina ES veikt pasākumus pret „Carrier IQ”, lai 
aizsargātu patērētāju tiesības uz privātumu. 

Komisija apzinās, ka viedtālruņu lietojumprogrammas, lai gan ir noderīgas patērētājiem un 
uzņēmumiem, tomēr var radīt datu aizsardzības un privātuma riskus, automātiski saņemot no 
mobilās ierīces plašu lietotāja informāciju.

Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
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komunikāciju nozarē1, kas pazīstama kā e-privātuma direktīva, prasa dalībvalstīm nodrošināt 
sakaru konfidencialitāti (saskaņā ar 5. panta 1. punktu) un to, ka informācijas uzglabāšana vai 
pieejas iegūšana abonenta vai lietotāja galiekārtā uzglabātai informācijai ir atļauta tikai ar 
nosacījumu, ka attiecīgo abonentu vai lietotāju saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK nodrošina ar 
skaidru un visaptverošu informāciju, citstarp par šādas apstrādes nolūku (5. panta 3. punkts). 
Saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuros transponēti šie noteikumi, lietojumprogrammu 
izstrādātājiem tāpēc ir jānodrošina, ka cilvēki ir informēti par datu apstrādi un par šīs 
apstrādes mērķi, kad lietojumprogrammas ir lejupielādēta viedtālrunī, un jādod sava 
piekrišana attiecīgo personas datu paredzētajai apstrādei.

Datu aizsardzības direktīva2 attiecas uz jebkādu personas datu apstrādi, tostarp savākšanu un 
nosūtīšanu, ko veic mobilās lietojumprogrammas, un jo īpaši prasa, lai personas datu vākšana 
notiktu konkrētiem, precīzi formulētiem un likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk 
apstrādāt veidā, kas neatbilst šiem mērķiem. Nesen ierosinātajā Vispārīgajā datu aizsardzības 
regulā3 Komisijas mērķis ir stiprināt šos principus un datu subjekta tiesības, lai nodrošinātu 
efektīvu personas datu aizsardzību neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas un to, lai datu 
apstrādātāji nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem visās situācijās.

Neskarot Komisijas kā Līgumu uzrauga pilnvaras, ES vispārējās datu aizsardzības un e-
privātuma tiesību aktu, kas transponēti valsts tiesībās, uzraudzība un īstenošana, tostarp 
attiecībā uz viedtālruņu lietojumprogrammām, ietilpst valsts iestāžu kompetencē. Komisijai 
nav kompetences uzraudzīt datu apstrādātāju atbilstību, izmeklēt iespējamos neatbilstības 
gadījumus vai piemērot sankcijas. 

Secinājums

Ņemot vērā, ka ES tiesību aktu piemērošana šajā jomā ir valsts iestāžu kompetencē, Komisija 
nevar sniegt turpmāku palīdzību lūgumraksta iesniedzējam šajā lietā. Lai iegūtu plašāku 
informāciju, lūgumraksta iesniedzējs var vēlēties sazināties ar Ungārijas nacionālo datu 
aizsardzības iestādi 4  un/vai Ungārijas nacionālo regulatoru attiecībā uz medijiem un 
telekomunikācijām5.

                                               
1 OV L 201, 31.07.2002., 37.–47. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).
3 Priekö likums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, COM(2012)0011, 25.01.2012.).
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


