
CM\911568EL.doc PE494.730v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.8.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1325/2011, του Pasquale Rodà, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραβίαση της ιδιωτικής φύσης των προσωπικών δεδομένων στα μητρώα 
των ιταλικών εμπορικών επιμελητηρίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά υπογραμμίζει ότι αποτελεί πάγια πρακτική των ιταλικών τραπεζών να 
συμβουλεύονται τα δημόσια μητρώα των εμπορικών επιμελητηρίων, προκειμένου να 
αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που από τα 
μητρώα των εμπορικών επιμελητηρίων προκύπτει τυχόν συμμετοχή των εν λόγω προσώπων 
σε πτωχεύσεις εταιρειών, τα δάνεια δεν εγκρίνονται συστηματικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να λάβει δάνειο από τις 
ιταλικές τράπεζες λόγω του ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εμπορικού επιμελητηρίου 
από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή του σε διαδικασία πτώχευσης το 2004. Ο αναφέρων 
σημειώνει ότι, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα χορηγήσουν δάνεια, οι ιταλικές τράπεζες 
συμβουλεύονται συστηματικά τα δημόσια μητρώα των ιταλικών εμπορικών επιμελητηρίων. 
Σε περίπτωση που από τα μητρώα προκύπτει ότι ο πελάτης έχει εμπλακεί σε πτώχευση, οι 
τράπεζες αρνούνται συστηματικά τη χορήγηση δανείου για αυτόν τον λόγο. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει ότι τα εμπορικά επιμελητήρια δεν τηρούν το ιταλικό δίκαιο διότι εξακολουθούν 
να καταχωρίζουν και να αποκαλύπτουν τις εν λόγω πληροφορίες παρά την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου βάσει της οποίας κρίθηκαν αντισυνταγματικές διάφορες 
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διατάξεις του εθνικού πτωχευτικού δικαίου. Με την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών 
παραβιάζεται επίσης το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 

Η οδηγία 95/46/ΕΚ1 για την προστασία των δεδομένων ορίζει το νομικό πλαίσιο για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη. Ορίζει τις αρχές 
που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο δραστηριότητας επεξεργασίας προκειμένου αυτή να 
είναι νόμιμη. Μια δραστηριότητα επεξεργασίας πρέπει να είναι σύννομη και θεμιτή, να 
πραγματοποιείται για νόμιμους, καθορισμένους και σαφείς σκοπούς ενώ τα δεδομένα προς 
επεξεργασία πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα, ακριβή και όχι υπερβολικά, 
να ενημερώνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για όσο απαιτείται.2  Για την 
επεξεργασία τους πρέπει να πληρούται μία νόμιμη προϋπόθεση από εκείνες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 7. Η οδηγία προβλέπει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων τα 
προσωπικά δεδομένα των οποίων υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και 
συγκεκριμένα το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία της επεξεργασίας, το 
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα διόρθωσης, ακύρωσης ή 
κλειδώματος ανακριβών δεδομένων ή δεδομένων που δεν έχουν επεξεργαστεί νομίμως ή το 
δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν εξαιτίας παράνομης επεξεργασίας. Τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Επίσης, 
οφείλουν να συστήσουν δημόσιες ανεξάρτητες αρχές (αρχές προστασίας δεδομένων), οι 
οποίες θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο στην επικράτειά τους της τήρησης των διατάξεων 
που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας. Οι αρχές προστασίας 
δεδομένων είναι επίσης αρμόδιες να δέχονται καταγγελίες από τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα 
εν λόγω πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται για την έκβαση της καταγγελίας. Η οδηγία 
προβλέπει επίσης το δικαίωμα κάθε προσώπου σε δικαστική προσφυγή για τυχόν παραβίαση 
του δικαιώματός του για προστασία των προσωπικών του δεδομένων. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτήσεις του αναφέροντος για χορήγηση δανείου 
απορρίφθηκαν πιθανώς λόγω του ότι οι ιταλικές τράπεζες είχαν συμβουλευτεί το δημόσιο 
μητρώο του εμπορικού επιμελητηρίου, το οποίο περιέχει πληροφορίες για άτομα που έχουν 
εμπλακεί σε διαδικασία πτώχευσης, παρά την απόφαση του 2008 του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Ιταλίας σε συνέχεια της απόφασης του ΕΔΔΑ της 23ης Μαρτίου 20063, 
βάσει της οποίας κρίνεται άκυρος ο εθνικός νόμος περί πτώχευσης (ο οποίος προβλέπει ότι η 
προσωπική ανικανότητα των ατόμων που είχαν εμπλακεί στο παρελθόν σε διαδικασία 
πτώχευσης εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας), δεδομένου 
ότι παραβιάζει το άρθρο 8  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Ο ιταλικός νόμος περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται στα εμπορικά επιμελητήρια και 
στα πιστωτικά ιδρύματα της Ιταλίας.4 Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, για τις 

                                               
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
2 Οδηγία 95/46/ΕΚ, άρθρο 6. 
3 Υπόθεση 77962, Vitiello c. Italy. 
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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δραστηριότητες επεξεργασίας πρέπει να πληρούται μία νομική προϋπόθεση από εκείνες που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Επιπλέον, 
τα προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία πρέπει να είναι ακριβή, κατάλληλα και 
ενημερωμένα. Επίσης, οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν στο πρόσωπο το οποίο αφορούν τα 
δεδομένα τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας. 
Η αρχή προστασίας δεδομένων της Ιταλίας (Garante per la Protezione dei Dati Personali) έχει 
εκδώσει διάφορες αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό 
την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών καθώς και την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων με σκοπό την παροχή εμπορικών πληροφοριών. 
Παρά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αρμόδιες για την εξέταση της 
νομιμότητας της επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν τον αναφέροντα από το εμπορικό 
επιμελητήριο ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό, όπως τράπεζες ή εταιρείες που παρέχουν 
εμπορικές πληροφορίες, είναι οι εθνικές αρχές και πιο συγκεκριμένα η εθνική αρχή 
προστασίας δεδομένων (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Είναι 
εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή της τήρησης του 
εθνικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων. 

Ο αναφέρων θα μπορούσε να έχει απευθύνει την καταγγελία του απευθείας στην αρμόδια 
ιταλική αρχή ή να έχει αξιοποιήσει τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του βάσει του 
ιταλικού δικαίου ώστε να διασφαλίσει την τήρηση του δικαιώματός του σε προστασία των 
προσωπικών του δεδομένων. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια ούτε για τον έλεγχο της νομιμότητας των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων από φορείς και οργανισμούς, ούτε για τη 
διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης αλλά ούτε και για την επιβολή 
κυρώσεων.

Ο αναφέρων θα μπορούσε να αποταθεί για την υπόθεσή του στην αρμόδια αρχή ελέγχου της 
προστασίας των δεδομένων της Ιταλίας (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ώστε 
να διασφαλισθεί στην προκειμένη περίπτωση η τήρηση του δικαιώματός του στην προστασία 
των προσωπικών του δεδομένων. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 Ρώμη
Τηλ.: +39 06 69677 1· Φαξ: +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

Ηλεκτρ. διεύθυνση: garante@garanteprivacy.it

Θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του βάσει του 
ιταλικού δικαίου, ώστε να διασφαλισθεί στην προκειμένη περίπτωση η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

                                                                                                                                                  


