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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1325/2011, którą złożył P.R. (Włochy) w sprawie naruszania ochrony 
prywatności danych osobowych w związku z rejestrami włoskich izb 
handlowych

1. Streszczenie petycji

W przedmiotowej petycji wskazuje się, że przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki 
prywatnym obywatelom lub przedsiębiorstwom standardową praktyką włoskich banków jest 
weryfikacja rejestrów publicznych izb handlowych. Jeżeli rejestry izb handlowych wskazują 
na ewentualny udział tych stron w upadłości przedsiębiorstw, wnioski o udzielenie pożyczki 
są systematycznie odrzucane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję podkreśla, że napotkał trudności, pragnąc otrzymać kredyt hipoteczny w 
bankach włoskich, gdyż figuruje on w rejestrze izby handlowej jako biorący udział w 
postępowaniu upadłościowym w 2004 r. Składający petycję wskazuje, że w celu podjęcia 
decyzji o przyznaniu pożyczki włoskie banki regularnie sprawdzają rejestry publiczne 
włoskich izb handlowych. W przypadku gdy nazwisko klienta figuruje w rejestrze jako 
biorącego udział w upadłości przedsiębiorstwa, w oparciu o ten fakt banki systematycznie 
odmawiają udzielenia pożyczki. Składający petycję twierdzi, że izby handlowe nie postępują 
zgodnie z prawem włoskim, ponieważ nadal rejestrują i ujawniają informacje pomimo 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznał on za niezgodne z konstytucją 
niektóre przepisy krajowego prawa dotyczącego niewypłacalności. Przetwarzanie tych 
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informacji stanowi także naruszenie prawa prywatności i ochrony danych osobowych. 

Dyrektywa w sprawie ochrony danych (dyrektywa 95/46/WE)1 ustanawia ramy prawne 
dotyczące przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich. 
Dyrektywa ta określa zasady, które muszą zostać spełnione, aby przetwarzanie danych było 
zgodne z prawem. Przetwarzanie musi być uczciwe i zgodne z prawem, jego cel musi być 
prawomocny, określony i wyraźny, a przetwarzane dane muszą być adekwatne, dokładne, nie 
mogą być nadmierne w stosunki do celów i muszą być aktualne oraz nie należy ich 
przetwarzać dłużej, niż to jest konieczne.2 Przetwarzanie wymaga prawomocnej podstawy, 
która została wymieniona w art. 7. Dyrektywa ustanawia również prawa jednostek, których 
dane osobowe są przetwarzane, tak by zapewnić im podstawowe prawo do ochrony danych 
osobowych, a w szczególności prawo do bycia informowanym o operacji przetwarzania, 
prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania, unieważnienia lub 
zablokowania nieprawidłowych danych lub danych przetwarzanych bezprawnie, a także 
prawo do odszkodowania za szkody spowodowane w wyniku nielegalnego przetwarzania. Ta 
dyrektywa musi być wdrożona do prawa krajowego państw członkowskich. Państwa 
członkowskie muszą również ustalić niezależne publiczne urzędy (urzędy ochrony danych) 
posiadające kompetencje w zakresie kontroli w ramach przydzielonych im obszarów 
przestrzegania przepisów przyjętych przez państwa członkowskie w celu wdrożenia 
dyrektywy. Urzędy ochrony danych mają również uprawnienia do rozpatrywania skarg 
złożonych przez osoby, których dane dotyczą, związanych z ich danymi osobowymi. Osoby, 
których dane dotyczą, muszą być poinformowane o wyniku rozpatrzenia skargi. W 
dyrektywie przewiduje się również prawo każdej osoby do skorzystania ze środka sądowego 
w przypadku naruszenia jej prawa do ochrony danych osobowych. 

W przedstawionym przypadku składający petycję twierdzi, że banki odmówiły mu kredytu 
hipotecznego prawdopodobnie dlatego, że sprawdziły rejestr publiczny izby handlowej, który 
zawiera informacje o osobach biorących udział w postępowaniach sądowych, pomimo 
orzeczenia włoskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r., które jest zgodne z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 marca 2006 r.3 oraz uznaje za nieważne 
krajowe przepisy dotyczące niewypłacalności (które stanowią, że utrata zdolności prawnej 
osób biorących udział w postępowaniu upadłościowym utrzymuje się po zakończeniu 
postępowania), gdyż są one sprzeczne z art. 8 EKPC. 

Włoskie prawo ochrony danych ma zastosowanie do włoskich izb handlowych i instytucji 
kredytowych4. Jak wskazano wyżej, ich działalność w zakresie przetwarzania danych 
wymaga podstawy prawnej ustanowionej w krajowych przepisach wykonawczych do art. 7 
dyrektywy 95/46/WE. Ponadto przetwarzane dane osobowe muszą być dokładne, adekwatne i 
aktualne. Banki muszą również dostarczyć osobie, której dane dotyczą, informacji 
wymaganych na mocy art. 10 wspomnianej dyrektywy. 

                                               
1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, 
Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Artykuł 6 dyrektywy 95/46/WE. 
3 Sprawa 77962, Vitiello v. Włochy 
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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Włoski urząd ochrony danych (Garante per la Protezione dei Dati Personali) wydał szereg 
decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych do celów oceny wypłacalności 
klientów oraz do celów udzielania informacji handlowych. 
Pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to organy krajowe, a w szczególności 
krajowy urząd ochrony danych (Garante per la Protezione dei Dati Personali) są organami 
uprawnionymi do zbadania legalności przetwarzania informacji dotyczących składającego 
petycję przez izbę handlową lub wszelką inną strukturę, taką jak banki lub przedsiębiorstwa 
dostarczające informacji handlowych. Są one uprawnione do podjęcia stosownych środków w 
celu zapewnienia przestrzegania przepisów krajowych dotyczących ochrony danych. 
Składający petycję mógł skierować swoją skargę bezpośrednio do włoskiego urzędu Garante 
per la Protezione dei Dati Personali lub skorzystać ze środków sądowych, które przewiduje 
włoskie prawo w celu zapewnienia poszanowania prawa do ochrony danych osobowych. 

Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji jako strażniczki Traktatów (art. 258 Traktatu) nadzór i 
egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich leżą w 
gestii ich władz krajowych, a w szczególności organów nadzorczych ds. ochrony danych.
Komisja Europejska nie ma kompetencji do monitorowania zgodności z prawem działań z 
zakresu przetwarzania danych osobowych przez organy i organizacje, do badania 
ewentualnych przypadków niezgodności ani do nakładania kar.

Składający petycję może wnieść sprawę do właściwego organu nadzoru do spraw ochrony 
danych we Włoszech (Garante per la Protezione dei Dati Personali) w celu zapewnienia 
poszanowania jego praw do ochrony danych osobowych w tym przypadku. Użyteczne dane 
kontaktowe: 

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

Poczta elektroniczna: garante@garanteprivacy.it

Składający petycję może również skorzystać ze środków sądowych, które przewiduje włoskie 
prawo w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych w tym konkretnym 
przypadku.


