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Sīkdatņu ievietošanai ir jāsaņem interneta lietotāju aktīva piekrišana
Tāpēc ar izvēles rūtiņu, kas jau pēc noklusējuma ir atzīmēta ar ķeksīti, nav pietiekami
Vācijas patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju apvienība Vācijas tiesās apstrīd to, kā vācu
komercsabiedrība Planet49 saistībā ar tiešsaistē piedāvātām reklāmas loterijām izmanto pēc
noklusējuma ar ķeksīti atzīmētu izvēles rūtiņu, ar kuras palīdzību tie interneta lietotāji, kuri vēlas
tajā piedalīties, pauž savu piekrišanu sīkdatņu 1 ievietošanai. Ar šīm sīkdatnēm ir paredzēts ievākt
informāciju Planet49 sadarbības partneru produkcijas reklamēšanas mērķiem.
Bundesgerichtshof (Federālā Augstākā tiesa, Vācija) lūdz Tiesu interpretēt Savienības tiesības par
privātās dzīves aizsardzību saistībā ar elektronisko komunikāciju 2.
Šodienas spriedumā Tiesa nospriež, ka piekrišana, kas no tīmekļvietnes lietotāja ir jāsaņem, lai
varētu viņa iekārtā ievietot un no tās izgūt sīkdatnes, nav pienācīgi dota tad, ja tas ir darīts,
izmantojot iepriekš ar ķeksīti atzīmētu izvēles rūtiņu, no kuras šim lietotājam, ja viņš nevēlas dot
savu piekrišanu, ķeksītis ir jāizņem.
Secinātais nemainās atkarībā no tā, vai tīmekļvietnes lietotāja iekārtā saglabātā vai no tās izgūtā
informācija ir vai nav personas dati. Proti, Savienības tiesību mērķis ir aizsargāt lietotāju no
jebkādas iejaukšanās viņa privātajā dzīvē, tostarp pret draudiem, ka, viņam nezinot, viņa iekārtā
varētu iekļūt slēptie identifikatori vai citi tamlīdzīgi rīki.
Tiesa uzsver, ka piekrišanai ir jābūt konkrētai un tāpēc ar to, ka lietotājs aktivizē pogu dalībai
reklāmas loterijā, nav pietiekami, lai varētu uzskatīt, ka viņš ir pienācīgi devis savu piekrišanu
sīkdatņu ievietošanai.
Tiesa arī uzskata, ka informācijai, kas pakalpojumu sniedzējam ir jāsniedz lietotājam, ir jāietver
ziņas arī par sīkdatņu darbības ilgumu, kā arī par to, vai trešajām personām ir vai nav iespējams
piekļūt šīm sīkdatnēm.
ATGĀDINĀJUMS: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ļauj dalībvalstu tiesām to tiesvedības ietvaros
uzdot jautājumus Tiesai par Savienības tiesību interpretāciju vai Savienības akta spēkā esamību. Tiesa
neiztiesā strīdus, ko izskata valstu tiesas. Valsts tiesai ir jāatrisina lieta saskaņā ar Tiesas nolēmumu. Šis
nolēmums līdzīgā veidā ir saistošs citām valstu tiesām, kurām ir jāatrisina līdzīgas problēmas.
Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs.
1

Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes pakalpojuma sniedzējs ievieto šīs vietnes lietotāja datorā un kurām tas brīdī,
kad lietotājs atkal apmeklē šo vietni, var no jauna piekļūt, lai atvieglotu tīmekļa pārlūkošanu vai darījumus vai iegūtu
informāciju par lietotāja paradumiem.
2
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās
dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV 2002,
L 201, 37. lpp.), redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/136/EK
(2009. gada 25. novembris) (OV 2009, L 337, 11. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada
24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV 1995, L 281,
31. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā
datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).
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