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Plasarea de cookie-uri necesită consimțământul activ al internauților
Așadar, o căsuță bifată în prealabil este insuficientă
Federația Germană a Organizațiilor de Consumatori contestă, în fața instanțelor germane,
utilizarea de către societatea germană Planet49, în cadrul unor jocuri promoționale online, a unei
căsuțe bifate în prealabil prin care internauții care doresc să participe își exprimă acordul cu privire
la plasarea de cookie-uri1. Aceste cookie-uri urmăresc colectarea de informații în scop publicitar cu
privire la produse ale partenerilor Planet49.
Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) solicită Curții de Justiție interpretarea
dreptului Uniunii în materia protecției vieții private în cadrul comunicațiilor electronice2.
Prin hotărârea de astăzi, Curtea decide că consimțământul pe care utilizatorul unui site internet
trebuie să și-l dea pentru plasarea și consultarea de cookie-uri pe echipamentul său nu este
exprimat în mod valabil prin intermediul unei căsuțe bifate în prealabil, pe care acest utilizator
trebuie să o debifeze pentru a refuza să își dea consimțământul.
Aspectul dacă informațiile stocate sau consultate în echipamentul utilizatorului constituie sau nu
date cu caracter personal nu influențează acest rezultat. Astfel, dreptul Uniunii urmărește să
protejeze utilizatorul de orice ingerință în viața sa privată, în special împotriva riscului ca hidden
identifiers sau alte procedee similare să acceseze echipamentul său fără știrea sa.
Curtea subliniază că acest consimțământ trebuie să fie specific, astfel încât faptul că un utilizator
activează butonul de participare la jocul promoțional nu este suficient pentru a considera că el și-a
dat în mod valabil consimțământul la plasarea cookie-urilor.
În plus, potrivit Curții, informațiile pe care furnizorul de servicii trebuie să le ofere utilizatorului
includ durata de funcționare a cookie-urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să
aibă acces la aceste cookie-uri.
MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care
sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui
act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze
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Cookie-urile sunt fișiere pe care furnizorul unui site internet le plasează pe computerul utilizatorului acestui site și pe
care le poate accesa din nou cu ocazia unei noi vizitări a site-ului de către utilizator, pentru a facilita navigarea pe
internet sau tranzacțiile sau pentru a obține informații referitoare la comportamentul acestuia din urmă.
2
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale
și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor
electronice) (JO 2002, L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63), astfel cum a fost modificată prin Directiva
2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 (JO 2009, L 337, p. 11), 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 1995, L 281, p. 31, Ediție
specială, 13/vol. 17, p. 10), precum și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor)
(JO 2016, L 119, p. 1).
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cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe
naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.
Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.
Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.
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