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За инсталиране на „бисквитки“ е необходимо активно съгласие от интернет
потребителите
Следователно поле с предварително отбелязване е недостатъчно
Германската Федерация на организациите на потребители оспорва пред германските
съдилища, че в рамките на онлайн промоционални игри германското дружество Planet49
използва предварително отметнато поле, с което желаещи да участват интернет
потребители изразяват съгласието си за инсталирането на „бисквитки“1. Целта е с помощта
на тези бисквитки да се събира информация с цел рекламиране на стоки на партньорите на
Planet49.
Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) иска от Съда тълкуване на правото
на Съюза за защита на личния живот в областта на електронните комуникации2.
В днешното си решение Съдът постановява, че не е действително съгласието, което
потребител на интернет сайт трябва да даде за инсталиране и консултиране на бисквитки
на свое оборудване, ако това съгласие се дава чрез предварително маркирано с отметка
квадратче, от което потребителят трябва да премахне отметката, за да откаже да даде
съгласието си.
Без значение за този резултат е дали информацията, която се съхранява или консултира на
оборудването на потребителя представлява или не лични данни. Действително правото на
Съюза има за цел да защити потребителите от всяка намеса в личния им живот, и поспециално срещу риска скрити идентификатори и други подобни устройства да проникнат в
крайното им оборудване без тяхно знание.
Съдът подчертава, че съгласието трябва да бъде конкретно, поради което обстоятелството,
че потребителят натиска бутона за участие в промоционалната игра, не е достатъчно, за да
се счита, че е налице действително даване на съгласие за инсталиране на бисквитки.
Освен това Съдът счита, че информацията, която доставчикът на услуги трябва да
предостави на потребителя, включва продължителността на функциониране на бисквитките,
както и дали трети лица имат или не възможност за достъп до тях.
1

„Бисквитките“ (cookies) са файлове, които доставчикът на даден интернет сайт инсталира на компютъра на
потребителя и до които може отново да получи достъп при повторно посещение на сайта от потребителя, за да
улесни навигацията в интернет, извършването на транзакции или за да получи достъп до информация относно
поведението на потребителя.
2
Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации
(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 2002 г., стр.
37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 36, стр. 63), изменена с Директива 2009/136/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година (ОВ L 337, 2009 г., стр. 11); Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10), както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).
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ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор.
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда.
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с
подобен въпрос.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.
Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.
За допълнителна информация се свържете с Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293
Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106
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