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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2198/2013, którą złożył(a) S.E. (Niemcy), w sprawie 
tymczasowego zatrzymywania dokumentów tożsamości

1. Streszczenie petycji

Składający(a) petycję zwraca uwagę, że w niektórych krajach, w szczególności we Włoszech, 
przyjętą praktyką na kempingach i w hotelach jest zatrzymywanie na recepcji dokumentów
tożsamości gości przez okres ich pobytu. Składający(a) petycję twierdzi, że ma to na celu 
czasowe ograniczenie praw właściciela takiego dokumentu, ponieważ osoba ta nie jest w 
stanie korzystać z niektórych praw wymagających potwierdzenia tożsamości lub 
obywatelstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Komisja nie jest świadoma istnienia jakichkolwiek przepisów, które zobowiązywałyby 
włoskie hotele lub kempingi do zatrzymywania dokumentów tożsamości ich gości. 

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. nakłada na 
hotele i kempingi obowiązek przekazywania policji danych osobowych osób 
zakwaterowanych w ich obiektach.
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O ile te dane osobowe obejmują dane osobowe w rozumieniu art. 2 dyrektywy 95/461, 
przetwarzanie tych danych przez hotele i kempingi musi odbywać się zgodnie ze stosownymi 
unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  Jednakże dyrektywa 95/46 
nie ma zastosowania do przypadków przetwarzania danych dotyczących bezpieczeństwa 
publicznego czy działań danego państwa członkowskiego w zakresie prawa karnego.

Wniosek

Domniemane przepisy i praktyka nie naruszają przepisów UE dotyczących swobodnego 
przepływu i obywatelstwa.   

W odniesieniu do przekazywania policji informacji na temat gości przebywających w 
hotelach i na kempingach Komisja stwierdza, że monitorowaniem wdrażania i stosowania 
unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zajmują się właściwe krajowe 
organy nadzorujące ochronę danych oraz sądy, nie naruszając uprawnień Komisji jako 
strażniczki Traktatów. Komisja nie jest uprawniona do monitorowania ani badania kwestii 
przetwarzania danych osobowych przez podmioty prywatne.  

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 
swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31–50.


