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1. Rezumatul petiției

Petiționarul avertizează împotriva aplicației software Carrier IQ instalate pe mai multe 
telefoane inteligente. Acest software înregistrează fiecare acțiune efectuată pe dispozitiv, 
fiecare număr de telefon și fiecare mesaj text și transmite aceste informații unui server Carrier 
IQ. Potrivit petiționarului, aplicația software nu poate fi ștearsă de către utilizator. Acesta 
consideră că aplicația Carrier IQ nu respectă viața privată a utilizatorului. Prin urmare, 
petiționarul solicită Uniunii Europene să adopte măsuri împotriva Carrier IQ pentru a proteja 
dreptul la viața privată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiționarul avertizează împotriva aplicației Carrier IQ instalate pe mai multe telefoane 
inteligente și solicită UE să adopte măsuri împotriva Carrier IQ pentru a proteja dreptul la 
viața privată. 

Comisia este conștientă de aplicațiile telefoanelor inteligente, care, deși pot fi folositoare 
utilizatorilor și întreprinderilor, pot determina apariția unor riscuri legate de protecția datelor 
și a unor riscuri referitoare la viața privată, prin înregistrarea automată a unei game largi de 
informații aparținând utilizatorului dintr-un dispozitiv mobil.
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Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice (2002/58/CE), cunoscută sub 
denumirea de directiva privind protejarea vieții private în mediul electronic1, solicită statelor 
membre să asigure confidențialitatea comunicațiilor [(conform articolului 5 alineatul (1)] și să 
garanteze că „stocarea de informații sau obținerea accesului la informațiile deja stocate în 
echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiția ca abonatul 
sau utilizatorul în cauză să își fi dat în prealabil acordul, după ce a primit informații clare și 
complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia cu privire la scopurile prelucrării.” 
[articolul 5 alineatul (3)]. În conformitate cu legislația națională care transpune aceste 
dispoziții, dezvoltatorii de aplicații trebuie, prin urmare, să asigure că, în momentul în care o 
aplicație este descărcată pe un telefon inteligent, persoanele în cauză sunt informate cu privire 
la prelucrarea datelor și la scopul acesteia și trebuie să își dea acordul cu privire la prelucrarea 
prevăzută a acestor date cu caracter personal.

Directiva privind protecția datelor2 se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal, 
inclusiv colectării și transmiterii prin aplicațiile dispozitivelor mobile, și solicită, în special, ca 
datele cu caracter personal să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu 
fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. În cadrul Regulamentului 
general privind protecția datelor3, propus recent, Comisia vizează consolidarea acestor 
principii și a drepturilor persoanelor respective pentru a asigura protecția efectivă a datelor cu 
caracter personal, indiferent de tehnologia folosită, precum și faptul că controlorii de date 
respectă normele privind protecția datelor în toate situațiile.

Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, 
supravegherea și asigurarea aplicării legislației UE în domeniul protecției datelor și al 
protejării vieții private în mediul electronic, inclusiv în cazul aplicațiilor telefoanelor 
inteligente, astfel cum este transpusă în legislația națională, intră în sfera de competență a 
autorităților naționale. Comisia nu deține competența de a monitoriza respectarea dispozițiilor 
de către operatorii de date, de a investiga eventualele cazuri de nerespectare sau de a impune 
sancțiuni. 

Concluzie

Având în vedere că punerea în aplicare a legislației UE în acest domeniu ține de competența 
autorităților naționale, Comisia nu poate acorda asistență suplimentară petiționarului în acest 
caz. Pentru informații suplimentare, petiționarul ar putea să contacteze autoritatea națională 
pentru protecția datelor4 și/sau autoritatea națională de reglementare pentru mass-media și 
telecomunicații5 din Ungaria.

                                               
1 Jurnalul oficial L 201, 31/07/2002 P. 0037 - 0047

2  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date data (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
3 COM (2012) 11 din 25.1.2012, Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general 
privind protecția datelor).
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


