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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1322/2011, którą złożył Patric Lausch (Węgry), w sprawie 
problemów związanych z prywatnością w przypadku smartfonów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ostrzega przed oprogramowaniem Carrier IQ zainstalowanym na wielu 
smartfonach. Oprogramowanie to rejestruje wszystkie operacje przeprowadzane na tym 
urządzeniu, wszystkie numery telefonów oraz wiadomości tekstowe i przekazuje te 
informacje na serwer Carrier IQ. Według składającego petycję oprogramowanie nie może być 
usunięte przez użytkownika. Uważa on, że Carrier IQ narusza prywatność użytkownika.
W związku z tym składający petycję nalega, by Unia Europejska podjęła działania przeciwko 
oprogramowaniu Carrier IQ, aby chronić prawo do prywatności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Składający petycję ostrzega przed oprogramowaniem Carrier IQ zainstalowanym na wielu 
smartfonach i wzywa UE do podjęcia działań przeciwko temu oprogramowaniu, aby chronić 
prawo użytkowników do prywatności. 

Komisja ma świadomość tego, że aplikacje na smartfony, aczkolwiek przydatne dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, mogą powodować ryzyko związane z ochroną danych 
i prywatności, ponieważ automatycznie pobierają z urządzenia mobilnego szeroki zakres 
informacji o użytkowniku.
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Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE)1 nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia poufności komunikacji (art. 5 ust. 1) oraz 
dopilnowania, by przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji 
przechowanej na terminalu abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod 
warunkiem, że abonent lub użytkownik wyda na to zgodę, po uzyskaniu jasnych 
i wyczerpujących informacji zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, między innymi o celach 
przetwarzania (art. 5 ust. 3). Na mocy przepisów krajowych transponujących te przepisy 
producenci aplikacji muszą zatem dopilnować, by podczas pobierania aplikacji na smartfona 
użytkownicy byli informowani o przetwarzaniu danych i celu ich przetwarzania oraz wyrazili 
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Dyrektywa w sprawie ochrony danych2 odnosi się do całokształtu przetwarzania danych 
osobowych, w tym do gromadzenia i przekazywania danych przez aplikacje mobilne, 
i wymaga w szczególności, aby dane osobowe były gromadzone do określonych, 
jednoznacznych i legalnych celów oraz nie były poddawane dalszemu przetwarzaniu 
w sposób niezgodny z tymi celami. W ostatnio proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
ogólnej ochrony danych3 Komisja planuje wzmocnić te zasady oraz prawa podmiotów tych 
danych, w celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych niezależnie od 
wykorzystywanych technologii oraz dopilnowania, by administratorzy danych zapewnili 
przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych w każdej sytuacji.
Niezależnie od uprawnień Komisji jako strażniczki Traktatów, nadzór nad przepisami UE 
dotyczącymi ogólnej ochrony danych oraz prywatności i łączności elektronicznej, również 
w zakresie aplikacji do smartfonów, w postaci wynikającej z transpozycji tych przepisów 
do prawa krajowego, leży w gestii władz krajowych. Komisja nie jest uprawniona 
do monitorowania przestrzegania przepisów przez administratorów danych, ścigania 
ewentualnych przypadków nieprzestrzegania wymogów ani nakładania kar. 

Wnioski

Biorąc pod uwagę fakt, że egzekwowanie przepisów UE w tej dziedzinie leży w gestii władz 
krajowych, Komisja nie może udzielić składającemu petycję dalszej pomocy w tej sprawie. 
W celu uzyskania dalszych informacji składający petycję może się skontaktować 
z węgierskim krajowym organem ochrony danych4 lub węgierskim krajowym organem 
regulacyjnym ds. mediów i telekomunikacji5.

                                               
1 Dz.U. L 201 z 31.07.2002, s. 0037–0047.

2 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
3 COM(2012)0011 z 25.1.2012, Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych).
4 http://www.obh.hu.
5 http://www.nmhh.hu.


