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Ref.: Petiția nr. 1325/2011 adresată de P.R, de cetățenie italiană, privind 
încălcarea confidențialității datelor cu caracter personal din cadrul 
registrelor Camerelor de Comerț din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că este o practică standard ca băncile italiene să consulte 
registrele publice ale Camerelor de Comerț, pentru a decide acordarea de credite cetățenilor 
sau întreprinderilor. În cazul în care înregistrările Camerelor de Comerț dovedesc implicarea 
potențială a acestor părți în falimentul companiei, creditele sunt refuzate sistematic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul subliniază dificultățile întâlnite în vederea obținerii unui credit ipotecar de la 
băncile italiene, întrucât acesta este înregistrat la o Cameră de Comerț ca parte implicată în 
proceduri de faliment în 2004. Petiționarul menționează faptul că, pentru a decide acordarea 
de credite, băncile italiene consultă periodic registrele publice ale Camerelor de Comerț
italiene. În cazul în care numele clientului figurează în registru ca parte implicată într-un 
faliment, băncile refuză sistematic acordarea de credite din acest motiv. Petiționarul susține că 
Camerele de Comerț nu respectă legislația italiană, întrucât acestea continuă să înregistreze și 
să divulge aceste informații în pofida unei hotărâri a Curții Constituționale, prin intermediul 
căreia anumite dispoziții ale legislației naționale aplicabile în domeniul insolvenței au fost 
declarate neconstituționale. Prelucrarea acestor informații încalcă, de asemenea, dreptul la 
viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. 
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Directiva 95/46/CE privind protecția datelor1 stabilește cadrul juridic pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal în toate statele membre. Aceasta stabilește principiile pe care 
trebuie să le respecte o activitate de prelucrare a datelor pentru a fi legală. O activitate de 
prelucrare a datelor personale trebuie să fie corectă și legală, în scopuri legitime, specifice și 
explicite, datele prelucrate trebuie să fie adecvate, pertinente, precise, neexcesive și 
actualizate și nu trebuie prelucrate mai mult decât este necesar2. Prelucrarea se bazează pe 
unul dintre temeiurile legitime menționate la articolul 7. De asemenea, directiva stabilește 
drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, în vederea asigurării 
dreptului fundamental la protecția acestor date – în special, dreptul de a fi informat cu privire 
la o operațiune de prelucrare, dreptul de a avea acces la datele sale personale și de a rectifica, 
anula sau bloca datele inexacte sau prelucrate în mod ilegal, sau dreptul la compensație pentru 
daunele suferite în urma prelucrării ilegale a acestor date. Directiva trebuie pusă în aplicare de 
către statele membre în dreptul lor național. De asemenea, statele membre trebuie să instituie 
autorități independente (autorități de protecție a datelor) care să aibă competența de a 
monitoriza, pe teritoriul acestora, respectarea dispozițiilor adoptate de statele membre în 
vederea punerii în aplicare a directivei. Autoritățile de protecție a datelor au totodată 
competența de a audia plângeri depuse de persoanele vizate în legătură cu prelucrarea datelor 
lor cu caracter personal. Persoana vizată trebuie să fie informată cu privire la rezultatul 
plângerii sale. De asemenea, directiva prevede dreptul fiecărei persoane la o cale de atac 
judiciară pentru orice încălcare a dreptului său privind protecția datelor cu caracter personal. 
În cazul de față, solicitările petiționarului de a obține un credit ipotecar au fost cel mai 
probabil refuzate de băncile italiene, întrucât acestea au consultat registrul public al Camerei 
de Comerț, care conține informații cu privire la persoanele implicate în procedurile de 
faliment, în pofida hotărârii Curții Constituționale italiene din 2008, care a fost adoptată în 
urma deciziei CEDO din 23 martie 20063 și care stabilește că dispozițiile actului juridic 
național aplicabil în domeniul insolvenței sunt nule (acest act stabilește că incapacitatea 
persoanelor implicate în proceduri de faliment continuă după încheierea acestora), întrucât ar 
încălca articolul 8 din CEDO. 
Legislația italiană privind protecția datelor cu caracter personal se aplică Camerelor de 
Comerț italiene și instituțiilor italiene de credit4. Așa cum s-a menționat anterior, activitățile 
lor de prelucrare se bazează pe unul dintre temeiurile juridice prevăzute de legislația națională 
de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 95/46/CE. Mai mult, datele cu caracter 
personal prelucrate trebuie să fie precise, adecvate și actualizate. Băncile trebuie, de 
asemenea, să ofere persoanei vizate informațiile menționate la articolul 10 din directivă. 
Autoritatea italiană privind protecția datelor (Garante per la Protezione dei Dati Personali) a 
adoptat mai multe decizii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea 

                                               
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 Directiva 95/46/CE, articolul 6. 
3 Cauza 77962, Vitiello/Italia. 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali (Cod privind protecția datelor cu caracter personal).
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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evaluării posibilității de a acorda credit clienților, precum și în vederea furnizării informațiilor 
cu caracter comercial. 

Autoritățile naționale, în special Autoritatea italiană privind protecția datelor (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali), sunt responsabile cu evaluarea caracterului legal al prelucrării 
informațiilor referitoare la petiționar, în pofida deciziilor Curții Constituționale, de către 
Camera de Comerț sau alte organizații, precum băncile sau companiile care furnizează 
informații cu caracter comercial. Acestea sunt împuternicite să adopte măsurile adecvate în 
vederea consolidării respectării legislației naționale privind protecția datelor. 

Petiționarul ar fi putut să adreseze reclamația sa direct autorității italiene (Garante) sau să fi 
recurs la mijloacele judiciare disponibile în dreptul italian pentru a i se asigura respectarea 
dreptului său la protecția datelor cu caracter personal. 
Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatelor (articolul 258 
din tratat), supravegherea și asigurarea în statele membre a aplicării legislației în domeniul 
protecției datelor intră în sfera de competență a autorităților naționale, mai exact, a 
autorităților de supraveghere a protecției datelor. Comisia Europeană nu are competența de a 
monitoriza legalitatea prelucrării datelor de către organisme sau organizații și nici de a 
investiga eventuale cazuri de neconformitate sau de a impune sancțiuni.

Petiționarul poate să supună cazul său spre soluționare autorității competente de supraveghere 
a protecției datelor din Italia (Garante per la Protezione dei Dati Personali), pentru a i se 
asigura respectarea dreptului privind protecția datelor cu caracter personal în cazul de față. 
Datele de contact relevante sunt următoarele: 

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

De asemenea, acesta poate să recurgă la mijloacele judiciare disponibile în dreptul italian, 
pentru a se asigura legalitatea prelucrării datelor sale cu caracter personal în acest caz 
particular.


