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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1325/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais P. R., par 
Itālijas tirdzniecības kameru reģistros iekļauto personas datu privātuma 
pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka tirdzniecības kameru publisko reģistru ierakstu 
izmantošana ir ierasta Itālijas banku prakse, lemjot par aizdevumu piešķiršanu privātpersonām 
vai uzņēmumiem. Ja tirdzniecības kameru reģistru dati liecina par attiecīgās puses iespējamu 
saistību ar uzņēmumu maksātnespēju, aizdevumu piešķiršana tiek sistemātiski liegta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Lūgumraksta iesniedzējs uzsver problēmas saistībā ar hipotekārā kredīta saņemšanu Itālijas 
bankās, jo tirdzniecības kameras reģistrā ir informācija par to, ka 2004. gadā viņš ir bijis 
iesaistīts bankrota procedūrā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, pieņemot lēmumus par 
aizdevumu piešķiršanu, Itālijas bankas sistemātiski pārbauda Itālijas tirdzniecības kameru 
publiskos reģistrus. Ja šajā reģistrā klienta vārds parādās saistībā ar bankrota procedūru, 
bankas uz tā pamata sistemātiski atsaka piešķirt aizdevumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka tirdzniecības palātas neievēro Itālijas tiesību aktus, jo tās turpina reģistrēt un izpaust šādu 
informāciju, neskatoties uz Konstitucionālās tiesas nolēmumu, kurā vairāki valsts 
maksātnespējas tiesību aktu noteikumi tika atzīti par nekonstitucionāliem. Šādas informācijas 
apstrāde pārkāpj arī tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. 
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Datu aizsardzības direktīva 95/46/EK1 nosaka personas datu apstrādes tiesisko regulējumu 
visās dalībvalstīs. Tā nosaka principus, kuriem datu apstrādei ir jāatbilst, lai tā būtu likumīga. 
Datu apstrādei jābūt godprātīgai un likumīgai, tās nolūkiem jābūt tiesiskiem, noteiktiem un 
skaidri formulētiem, apstrādātiem datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstošiem, precīziem, ne 
pārmērīgiem un atjauninātiem, un apstrādātiem ne ilgāk, kā tas nepieciešams2. Datu apstrādei 
ir nepieciešams likumīgs pamatojums no tiem, kas uzskaitīti 7. pantā. Direktīva nosaka arī to 
personu tiesības, kuru dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības 
pamattiesības — it īpaši tiesības būt informētam par apstrādes darbībām, tiesības piekļūt 
saviem personas datiem, tiesības izlabot, anulēt vai bloķēt neprecīzus datus vai datus, kas tiek 
apstrādāti nelikumīgi, un tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kas radies nelikumīgas 
apstrādes rezultātā. Dalībvalstīm ir jātransponē šī direktīva valstu tiesību aktos. Dalībvalstīm 
arī jāizveido neatkarīgas valsts iestādes (datu aizsardzības iestādes), kas savās attiecīgajās 
teritorijās ir kompetentas uzraudzīt to noteikumu ievērošanu, kurus dalībvalstis ir pieņēmušas 
šīs direktīvas īstenošanai. Datu aizsardzības iestādēm ir arī tiesības uzklausīt datu subjektu 
iesniegtās sūdzības, kas saistītas ar savu personas datu apstrādi. Datu subjekti jāinformē par 
prasības rezultātu. Direktīva paredz arī ikvienas personas tiesības uz tiesisko aizsardzību 
personas datu aizsardzības tiesību pārkāpuma gadījumā. 
Šajā gadījumā bankas ir noraidījušas lūgumraksta iesniedzēja hipotekārā kredīta lūgumu, 
visticamāk, tādēļ, ka tās ieskatījās tirdzniecības palātas publiskajā reģistrā, kurā ir informācija 
par maksātnespējas procedūrās iesaistītajām personām, neskatoties uz Itālijas 
Konstitucionālās tiesas 2008. gada nolēmumu, kas izriet no ECT 2006. gada 23. marta 
nolēmuma3 un atzīst par spēkā neesošiem valsts maksātnespējas tiesību aktu noteikumus (kas 
nosaka, ka maksātnespējas procedūrās iesaistīto cilvēku personīga rīcībnespēja saglabājas arī 
pēc procedūras izbeigšanas), jo tie pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu. 

Itālijas datu aizsardzības likums attiecas uz Itālijas tirdzniecības palātām un Itālijas 
kredītiestādēm4. Kā norādīts iepriekš, datu apstrādes darbībām ir nepieciešams kāds no 
likumīgiem pamatojumiem, kas noteikti valsts tiesību aktos, kuri īsteno Direktīvas 95/46/EK 
7. pantu. Turklāt apstrādātiem personas datiem jābūt precīziem, adekvātiem un atjauninātiem. 
Bankām ir arī jāsniedz datu subjektiem informācija, kas ir noteikta direktīvas 10. pantā. 
Itālijas datu aizsardzības iestāde (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ir izdevusi 
vairākus lēmumus par personas datu apstrādi klientu kredītspējas novērtēšanai, kā arī datu 
apstrādi komercinformācijas sniegšanas nolūkos. 

Valsts iestādēm, jo īpaši valsts datu aizsardzības iestādēm (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) ir tiesības pārbaudīt to, vai tirdzniecības palātas vai citas organizācijas, piemēram, 
bankas vai uzņēmumi, kas sniedz komercinformāciju, neskatoties uz Konstitucionālās tiesas 
lēmumu, ir likumīgi apstrādājušas ar lūgumraksta iesniedzēju saistīto informāciju. Tām ir 
pilnvaras veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu valsts datu aizsardzības tiesību aktu 
ievērošanu. 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2 Direktīvas 95/46/EK 6. pants. 
3 Lieta 77962, Vitiello pret Itāliju. 
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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Lūgumraksta iesniedzējs savu sūdzību varēja tieši iesniegt Itālijas Garante vai arī izmantot 
saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, lai nodrošinātu savu 
personas datu aizsardzības tiesību ievērošanu.  
Neskarot Komisijas kā Līgumu uzrauga pilnvaras (Līguma 258. pants), datu aizsardzības 
tiesību aktu uzraudzība un izpilde dalībvalstīs ir valsts iestāžu, jo īpaši datu aizsardzības 
kontroles iestāžu, kompetencē. Eiropas Komisijas kompetencē nav pārbaudīt iestāžu un 
organizāciju veikto datu apstrādes darbību likumību un izmeklēt iespējamos tiesību 
neievērošanas gadījumus vai uzlikt sodu.

Lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt šo lietu Itālijas kompetentajā datu aizsardzības kontroles 
iestādē (Garante per la Protezione dei Dati Personali), lai nodrošinātu, ka šajā lietā tiek 
ievērotas viņa tiesības uz personas datu aizsardzību. Iestādes kontaktinformācija ir šāda:

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

E-pasts: garante@garanteprivacy.it

Lūgumraksta iesniedzējs var arī izmantot saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem pieejamos tiesību 
aizsardzības līdzekļus, lai šajā konkrētajā lietā nodrošinātu savu personas datu apstrādes 
likumību.”


