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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 2198/2013, ktorú predkladá S. E., nemecký štátny príslušník, o 
dočasnom zadržiavaní dokladov totožnosti

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ poukazuje na to, že v niektorých krajinách, najmä v Taliansku, je bežnou praxou 
ponechať si na recepcii kempingu alebo hotela doklad totožnosti hosťa počas jeho pobytu. 
Predkladateľ uvádza, že sa tým dočasne obmedzujú práva majiteľa dokumentu, keďže 
nemôže využívať niektoré práva, pri ktorých sa vyžaduje potvrdenie identity alebo štátnej 
príslušnosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. septembra 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Komisia si nie je vedomá existencie akýchkoľvek zákonov, ktoré by ukladali talianskym 
hotelom alebo kempingom povinnosť, aby si ponechávali doklady totožnosti svojich hostí. 

Podľa vyhlášky ministerstva vnútra zo 7. januára 2013 musia hotely a kempingy informovať 
políciu o osobných údajoch osôb ubytovaných vo svojich zariadeniach.
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Pokiaľ tieto osobné údaje zahŕňajú osobné údaje v zmysle článku 2 smernice 95/461, 
spracovanie týchto údajov v hoteloch a kempingoch musí byť v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Smernica 95/46 sa však nevzťahuje na operácie 
spracovania týkajúce sa verejnej bezpečnosti alebo činnosti členských štátov v oblasti 
trestného práva.

Záver

Uvedené právne predpisy a praktiky neporušujú právne predpisy EÚ o voľnom pohybe a 
občianstve.  

Pokiaľ ide o odovzdávanie informácií o hosťoch ubytovaných v hoteloch alebo kempingoch 
polícii, Komisia poznamenáva, že monitorovanie vykonávania a uplatňovania pravidiel Únie 
na ochranu údajov vykonávajú príslušné národné dozorné orgány pre ochranu údajov a súdy, 
bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie ako strážkyne zmlúv. Komisia nie je 
oprávnená na monitorovanie alebo vyšetrovanie spracúvania osobných údajov vykonávaného 
súkromnými subjektmi. 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 
23.11.1995, s. 31 – 50.


