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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1325/2011, внесена от P.R, с италианско гражданство, относно 
неправомерно публикуване на лични данни в регистрите на 
италианските търговски камари

1. Резюме на петицията

В петицията се посочва, че е стандартна практика италианските банки да правят 
проверки в публичните регистри на търговските камари, за да решат дали да отпуснат 
заеми на граждани или на фирми. В случай че регистрите на търговските камари 
покажат потенциално участие на тези страни във фалити на дружества, заемите 
системно се отказват.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

„Вносителят на петицията посочва трудностите, с които се сблъсква при 
кандидатстването за ипотечен кредит от италианските банки, поради това, че фигурира 
в регистрите на италианска търговска палата като участник в производство по 
несъстоятелност през 2004 г.  Вносителят на петицията твърди, че за да вземат решение 
дали да отпуснат заем, италианските банки системно правят проверки в публичните 
регистри на италианските търговски камари.  Ако клиентът фигурира в тези регистри 
като участник в процедура по несъстоятелност, банките системно отказват да отпуснат 
заем на това основание. Според вносителя на петицията търговските камари нарушават 
италианското право, защото продължават да вписват и разкриват тази информация 
въпреки решението на Конституционния съд, с което се обявяват за 
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противоконституционни няколко разпоредби на националното право, свързано с 
несъстоятелността. Обработването на тази информация също така нарушава правото на 
неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни. 

Директива 95/46/ЕО1 за защита на данните определя правната рамка за обработването 
на личните данни във всички държави членки. Директивата уточнява принципите, с 
които следва да бъде съобразена дейността по обработването, за да бъде 
законосъобразна. Данните трябва да се обработват справедливо и законно за конкретни, 
ясно формулирани и законни цели, да бъдат адекватни, релевантни и да не са 
прекомерни по отношение на целите, са които се събират, да бъдат точни и при 
необходимост да се актуализират2. Обработването на данните трябва да е във връзка с 
едно от правните основания, изброени в член 7 от тази директива. С директивата също 
така се определят правата на лицата, чиито лични данни се обработват, за да се 
гарантира основното право на защита на личните данни, и по-специално, правото на 
тези лица да бъдат информирани за обработването на техни данни, правото им на 
достъп до техни лични данни и правото им на корекция, отмяна или блокиране на 
неточни или незаконно обработени данни или правото на обезщетение за вреди, 
нанесени в резултат на незаконно обработване. Директивата трябва да бъде 
транспонирана в националното законодателство от държавите членки. Държавите 
членки трябва също така да създадат независими публични органи (органи за защита на 
личните данни), които да са компетентни в рамките на съответните си територии по 
отношение на наблюдението на спазването на разпоредбите, приети от държавите 
членки за прилагане на директивата. Органите за защита на личните данни също така 
имат правомощия за разглеждане на жалби, подадени от физически лица във връзка с 
обработването на техни лични данни. Физическите лица трябва да бъдат уведомявани 
за резултата от извършената проверка. Директивата предвижда правото на правна 
защита на всяко лице за всяко нарушение на неговото право на защита на личните му 
данни. 

Във въпросния случай банките най-вероятно са отказали да отпуснат на вносителя на 
петицията ипотечен заем след като са направили проверка в публичния регистър на 
търговската камара, в който се съдържа информация за лица, участвали в процедури по 
несъстоятелност, въпреки решението на италианския конституционен съд от 2008 г., 
следващо решението на Европейския съд по правата на човека от 23 март 2006 г.3, с 
което се обявяват за недействителни разпоредби на националното законодателство, 
свързано с несъстоятелността (постановяващи, че личната неправоспособност на лица, 
участвали в процедура по несъстоятелност, продължава след приключването на 
процедурата), тъй като нарушават член 8 от Европейската конвенция за правата на 
човека.  

Италианското законодателство за защита на данните се прилага към италианските 
търговски камари и италианските кредитни институции4. Както беше посочено по-горе, 

                                               
1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита 

на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, 
ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.

2 Директива 95/46/ЕО, член 6. 
3 Дело 77962, Vitiello c/у Италия. 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali.

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codic
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обработването на тези данни изисква наличие на едно от правните основания, изброени 
в националното право за изпълнение на член 7 на Директива 95/46/EО.  Освен това 
обработените лични данни трябва да бъдат точни, адекватни и актуални. Банките 
следва да предоставят на лицето, за което се събират данни информацията, която се 
изисква по силата на член 10 от Директивата. 
Италианският орган за защита на данните (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
излезе с няколко решения относно обработването на лични данни за целите на 
оценяване на кредитоспособността на клиенти, както и относно обработването на 
лични данни за целите на предоставяне на търговско информация. 
Националните органи и по-специално националният орган за защита на данните 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), са органите, компетентни да разглеждат 
законността на обработването на информацията, свързана с вносителя на петицията, 
въпреки решението на Конституционния съд, търговската палата или която и да била 
друга организация, като банка или дружество, предоставяща търговска информация. Те 
са упълномощени да предприемат подходящите мерки за изпълнение на националните 
закони за защита на личните данни. 

Вносителят на петицията е имал възможност да се обърне направо към италианския 
орган или да се ползва от предоставените съгласно италианското законодателство 
съдебни средства за гарантиране на зачитането на неговото право на защита на личните 
данни. 

Без да се засягат правомощията на Комисията в качество й на пазител на Договорите 
(член 258 от Договора), надзорът и налагането на изпълнението на законодателството в 
областта на защитата на личните данни в държавите членки попада в сферата на 
компетентност на националните органи, по-специално на надзорните органи за защита 
на личните данни. Европейската комисия не е компетентна да следи за 
законосъобразността на дейностите по обработване на лични данни от страна на органи 
и организации и да разследва евентуални случаи на нарушения или да налага санкции.

Вносителят на петицията може да отнесе случая до компетентния надзорен орган за 
защита на личните данни в Италия (Garante per la Protezione dei Dati Personali), за да 
бъде гарантирано зачитането на неговото право на защита на лични данни в този 
случай. Съответната информация за контакт е: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Факс +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

e-mail: garante@garanteprivacy.it

Той може също така да се възползва от предоставените съгласно италианското 
законодателство съдебни средства с цел гарантиране законосъобразността на 
обработването на неговите лични данни в този конкретен случай.

                                                                                                                                                  
e+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali. 


