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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.8.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1325/2011 af Pasquale Rodà, italiensk statsborger, om 
krænkelse af fortroligheden af personlige data i italienske handelskamres 
registre

1. Sammendrag

Andrageren understreger, at det er sædvanlig praksis, at italienske banker konsulterer 
handelskammerets offentlige registre for at afgøre, om man vil yde lån til private borgere eller 
virksomheder. Såfremt det af handelskammerets registre skulle fremgå, at sådanne personer 
evt. er involveret i virksomhedskonkurser, nægtes de automatisk lån.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren redegør for sine vanskeligheder ved at få et realkreditlån hos italienske banker, 
fordi han står opført i et register hos handelskammeret som havende været involveret i en 
konkurssag i 2004. Andrageren angiver, at italienske banker konsulterer det italienske 
handelskammers offentlige registre for at afgøre, om man vil yde lån. Hvis en kunde står 
nævnt i registret som havende været involveret i en konkurs, nægter banken systematisk at 
yde lån på grund af det. Andrageren påstår, at handelskammeret ikke overholder italiensk ret, 
fordi det fortsætter med at registrere og offentliggøre disse oplysninger på trods af en 
afgørelse fra forfatningsdomstolen, hvorved en række bestemmelser i den nationale 
konkurslovgivning er erklæret forfatningsstridige. Behandlingen af disse oplysninger udgør 
også en krænkelse af retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. 
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Databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF1 indeholder de retlige rammer for behandling af 
personoplysninger i alle medlemsstater. Det beskriver de principper, som en 
behandlingsaktivitet skal opfylde for at være lovlig. En behandlingsaktivitet skal være rimelig 
og lovlig, den skal have legitime og udtrykkeligt angivne formål, de behandlede oplysninger 
skal være tilstrækkelige, relevante, korrekte og ikke omfatte mere ned nødvendigt, de skal 
ajourføres, og de må ikke behandles i længere tid end nødvendigt2. Behandlingen forudsætter, 
at et af de i artikel 7 anførte legitime krav er opfyldt. I direktivet fastsættes endvidere de 
rettigheder, der tilkommer personer, hvis personoplysninger behandles, for således at sikre 
den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger – navnlig retten til at blive 
informeret om en behandlings eksistens, retten til at få indsigt i ens personoplysninger og 
retten til berigtigelse, sletning eller blokering af ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der 
er ulovligt behandlet, samt retten til erstatning for skader som følge af ulovlig behandling. 
Direktivet skal gennemføres i national lovgivning af medlemsstaterne. Medlemsstaterne skal 
endvidere oprette offentlige uafhængige myndigheder (databeskyttelsesmyndigheder) med 
ansvar for inden for deres respektive område at kontrollere overholdelsen af medlemsstaternes 
bestemmelser til gennemførelse af direktivet. Databeskyttelsesmyndighederne har også 
beføjelse til at behandle klager indgivet af registrerede vedrørende behandlingen af deres 
personoplysninger. Den registrerede skal underrettes om resultatet af klagen. I direktivet 
fastsættes endvidere bestemmelser om, at enhver har ret til at indbringe en klage over en 
krænkelse af retten til beskyttelse af personoplysninger for en domstol. 

I nærværende sag er andragerens anmodning om et lån højst sandsynligt blevet afvist af 
bankerne, fordi de havde benyttet handelskammerets offentlige register, der indeholder 
oplysninger om personer, der er involveret i en konkurssag, og det på trods af den italienske 
forfatningsdomstols afgørelse fra 2008, der følger afgørelsen fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol af 23. marts 20063 og erklærer de omhandlede bestemmelser i 
den nationale konkurslov (ifølge hvilke personer, der har været involveret i en 
insolvensprocedure, fortsat er personligt inhabile efter sagens afslutning) for ugyldige, da de 
ville være ugyldige i henhold til artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Den italienske databeskyttelsesret finder anvendelse på det italienske handelskammer og på 
italienske kreditinstitutter4. Som nævnt ovenfor forudsætter behandlingsaktiviteter opfyldelse 
af et af kravene i den nationale lov, der gennemfører artikel 7 i direktiv 95/46/EF. Desuden 
skal behandlede personoplysninger være korrekte, tilstrækkelige og ajourførte. Bankerne skal 
også forsyne den registrerede med de oplysninger, der kræves i direktivets artikel 10. 
Den italienske databeskyttelsesmyndighed (Garante per la Protezione dei Dati Personali) har 
udstedt adskillige beslutninger om behandling af personoplysninger med henblik på at vurdere 
kunders kreditværdighed såvel som om behandling af personoplysninger med henblik på at 
stille forretningsmæssige oplysninger til rådighed. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 
281 af 23.11.1995, s. 31.
2 Direktiv 95/46/EF, artikel 6. 
3 Sag 77962, Vitiello mod Italien. 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali. 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%
2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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De nationale myndigheder, navnlig den nationale databeskyttelsesmyndighed (the Garante per 
la Protezione dei Dati Personali), er kompetente for så vidt angår undersøgelser af, hvorvidt 
den behandling af oplysninger vedrørende andrageren er lovlig, som på trods af 
forfatningsdomstolens afgørelse foretages af handelskammeret eller enhver  anden 
organisation, f.eks. en bank eller en virksomhed, der udleverer oplysninger. De tillægges 
beføjelser til at træffe behørige foranstaltninger til håndhævelse af den nationale 
databeskyttelseslovgivning. 
Andrageren kunne have rettet sin klage direkte til den italienske Garante eller benyttet 
retsmidlerne i den italienske lovgivning til sikring af overholdelsen af hans ret til beskyttelse 
af personoplysninger. 

Uden at det berører Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter (traktatens artikel 258) 
hører tilsynet med og håndhævelsen af databeskyttelseslovgivningen i medlemsstaterne under 
de nationale myndigheders kompetence, navnlig databeskyttelsesmyndighederne.
Kommissionen har hverken kompetence til at kontrollere lovligheden af organers og 
organisationers databehandlingsaktiviteter eller til at undersøge mulige tilfælde af manglende 
overholdelse eller til at pålægge sanktioner.

Andrageren kan indbringe sin sag for den kompetente databeskyttelsesmyndighed i Italien 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) med henblik på at sikre overholdelsen af hans 
ret til beskyttelse af personoplysninger i denne sag. De relevante kontaktoplysninger er: 

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

e-mail: garante@garanteprivacy.it

Han kan også benytte sig af retsmidlerne i den italienske lovgivning med henblik på at sikre, 
at behandlingen af hans personoplysninger i denne sag er foretaget i overensstemmelse med 
loven.


