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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1325/2011 dėl asmens duomenų privatumo apsaugos pažeidimo 
Italijos prekybos rūmų registruose, kurią pateikė Italijos pilietis P. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijoje pabrėžiama, kad Italijos bankai pagal įprastą tvarką gali susipažinti su viešais 
Prekybos rūmų registrais, kad nuspręstų, ar suteikti paskolas privatiems asmenims ar 
įmonėms. Tokiais atvejais, kai iš Prekybos rūmų registrų įrašų paaiškėja subjektų sąsaja su 
įmonių bankrotais, paskolos jiems dažniausiai nesuteikiamos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad jam buvo sunku gauti paskolą iš Italijos bankų, 
kadangi jis įtrauktas į Prekybos rūmų registrą dėl to, kad buvo susijęs su bankroto byla 
2004 m. Peticijos pateikėjas nurodo, kad spręsdami, ar suteikti paskolas, Italijos bankai nuolat 
visada ieško informacijos Italijos prekybos rūmų registre. Jei kliento pavardė įtraukta į šį 
sąrašą ir nurodyta, kad jis susijęs su bankroto procedūra, bankai sistemingai atsisako suteikti 
paskolą, remdamiesi šiuo pagrindu. Pareiškėjas tvirtina, kad Prekybos rūmai nesilaiko Italijos 
teisės aktų, nes jie ir toliau registruoja informaciją ir ją atskleidžia nepaisant to, kad 
Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą, kuriuo keletą nacionalinių nemokumo teisės aktų 
pripažino prieštaraujančiais konstitucijai. Šios informacijos apdorojimas taip pat pažeidžia 
teisę į privatumą ir į asmens duomenų apsaugą. 
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Duomenų apsaugos direktyvoje Nr. 95/46/EB1 nustatyta asmens duomenų tvarkymo visose 
valstybėse narėse teisinė sistema. Joje įtvirtinti principai, kuriuos asmens duomenų tvarkymas 
turi atitikti, kad būtų teisėtas. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisingai ir teisėtai, 
surinkti įvardintais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Tvarkomi duomenys privalo būti 
adekvatūs, susiję, tikslūs ir savo apimtimi neviršijantys tikslų, jie atitinkamai atnaujinami ir 
nesaugomi ilgiau nei būtina.2 Duomenys tvarkomi turint teisėtą pagrindą, kaip nurodyta 
7 straipsnyje. Direktyvoje taip pat nustatomos asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi, 
teisės, siekiant užtikrinti pagrindinę teisę į asmens duomenų apsaugą, visų pirma teisę gauti 
informaciją apie tvarkymo veiksmus, teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir teisę 
pataisyti duomenis apie save, išbraukti ar užblokuoti netikslius arba neteisėtai tvarkomus 
duomenis, taip pat teisę į kompensaciją už žalą, kurią asmuo patyrė dėl neteisėto duomenų 
tvarkymo. Šią direktyvą valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę. Be to, jos privalo 
sukurti viešąsias nepriklausomas institucijas (duomenų apsaugos institucijas), savo teritorijose 
atsakingas už stebėseną, kaip laikomasi valstybių narių priimtų šios direktyvos įgyvendinimo 
nuostatų. Duomenų apsaugos institucijos taip pat yra įgaliotos nagrinėti duomenų subjektų 
pateiktus skundus dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų subjektui turi būti pranešta apie 
ieškinio tyrimo rezultatą. Taip pat direktyvoje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę imtis 
teisminių gynybos priemonių dėl bet kokio jo teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimo. 

Minėtuoju atveju labai tikėtina, kad peticijos pateikėjo paskolos prašymus bankai atmetė dėl 
to, kad jie Prekybos rūmų registre rado informacijos apie asmenis, susijusius su bankroto 
procedūromis, nepaisant 2008 m. Italijos Konstitucinio Teismo sprendimo, priimto po 
2006 m. kovo 23 d. EŽTT sprendimo3, kuriuo panaikinamos nacionalinio nemokumo 
įstatymo nuostatos (jose numatyta, kad su bankroto procedūra susijusio asmens teisių 
apribojimas išlieka šias procedūras užbaigus), nes jos pažeidžia Europos žmogaus teisių 
konvencijos 8 straipsnį. 
Italijos duomenų apsaugos teisės aktai taikomi Italijos prekybos rūmams ir Italijos kredito 
institucijoms.4 Kaip nurodyta anksčiau, jų duomenų tvarkymo veikla turi būti grindžiama 
nacionaliniais teisės aktais, įgyvendinančiais Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnį. Be to, tvarkomi 
asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir nepasenę. Bankai taip pat privalo teikti 
duomenis suinteresuotiems asmenims pagal direktyvos 10 straipsnį. 

Italijos duomenų apsaugos institucija (it. Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
priėmė keletą sprendimų dėl asmens duomenų tvarkymo klientų kreditingumo nustatymo 
tikslais, taip pat dėl asmens duomenų tvarkymo komercinės informacijos teikimo tikslais. 
Nacionalinės institucijos, ypač nacionalinė duomenų apsaugos institucija (it. Garante per la 
Protezione dei Dati Personali), yra tos kompetentingos institucijos, kurios nagrinėja su 
peticijos pateikėju susijusios informacijos tvarkymo teisėtumą, kai informacija tvarkoma 
Prekybos rūmuose ar bet kurioje kitoje organizacijoje, pvz., banke ar įmonėje, teikiančioje 
komercinę informaciją, nepaisant Konstitucinio Teismo sprendimo. Jos įgaliotos imtis 
                                               
1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
2 Direktyva 95/46/EB, 6 straipsnis. 
3 Byla 77962, Vitiello prieš Italiją. 
4 Asmens duomenų apsaugos kodeksas. 
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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tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų 
laikymasis. 

Peticijos pateikėjas galėjo tiesiogiai pateikti skundą Italijos duomenų apsaugos institucijai 
arba pasinaudoti pagal Italijos teisę numatytomis teisminėmis priemonėmis, skirtomis teisei į 
jo asmens duomenų apsaugą užtikrinti. 
Neapribojant Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, įgaliojimų (Sutarties 258 straipsnis), 
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūra ir vykdymo užtikrinimas yra 
nacionalinės valdžios institucijų, visų pirma duomenų apsaugos priežiūros institucijų, 
kompetencijos sritis. Europos Komisijai nesuteikti įgaliojimai stebėti, ar įstaigos arba 
organizacijos teisėtai tvarko duomenis, ir tirti galimus teisės aktų nesilaikymo atvejus arba 
nustatyti sankcijas.

Peticijos pateikėjas galbūt norės savo atvejį pateikti nagrinėti Italijos kompetentingai 
duomenų apsaugos priežiūros institucijai (it. Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
kad šiuo atveju būtų užtikrinama jo teisė į asmens duomenų apsaugą. Šios institucijos 
kontaktiniai duomenys: 

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. paštas: garante@garanteprivacy.it

Be to, jis gali pasinaudoti pagal Italijos teisę numatytomis teisminėmis priemonėmis, kad 
užtikrintų savo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą šiuo konkrečiu atveju.


