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Za namestitev piškotkov je potrebna aktivna privolitev internetnih uporabnikov
Vnaprej označeno potrditveno polje torej ne zadošča
Nemško zvezno združenje organizacij za varstvo potrošnikov pred nemškimi sodišči izpodbija
možnost nemške družbe Planet49, da v okviru spletnih nagradnih iger uporabi vnaprej označeno
potrditveno polje, prek katerega internetni uporabniki, ki želijo sodelovati, izrazijo privolitev za
namestitev piškotkov1. Namen piškotkov je zbiranje podatkov za namene oglaševanja glede
izdelkov partnerjev družbe Planet49.
Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) je zaprosilo Sodišče za razlago prava Unije
v zvezi z varstvom zasebnosti na področju elektronskih komunikacij2.
Sodišče je v današnji sodbi odločilo, da privolitev, ki jo mora dati uporabnik internetne strani za
namestitev piškotkov na njegovi opremi ter dostop do njih in ki je izražena prek vnaprej
označenega potrditvenega polja, ki ga mora ta uporabnik, da svojo privolitev zavrne, odznačiti, ni
veljavna.
Odgovor na vprašanje, ali so informacije, ki so shranjene v opremi uporabnika oziroma iz nje
priklicani, osebni podatki, ne vpliva na ta rezultat. Pravo Unije namreč zagotavlja varstvo
uporabnika pred vsakršnim poseganjem v njegovo zasebnost, zlasti pred nevarnostjo vdorov
skritih identifikatorjev ali drugih podobnih naprav v terminalsko opremo teh uporabnikov brez
njihove vednosti.
Sodišče je poudarilo, da mora biti privolitev posebna, tako da to, da je uporabnik kliknil na gumb za
sodelovanje v nagradni igri, ne more zadostovati za to, da bi se štelo, da je uporabnik veljavno
privolil v namestitev piškotkov.
Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da informacije, ki jih mora ponudnik storitev zagotoviti uporabniku,
zajemajo trajanje delovanja piškotkov in možnost oziroma nemožnost tretjih oseb, da dostopajo do
teh piškotkov.
OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o
katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne
odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je
enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.
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Piškotki so datoteke, ki jih ponudnik spletnega mesta shrani na računalniku uporabnika tega mesta in do katerih lahko
ta ponudnik, ko uporabnik naslednjič obišče to spletno mesto, ponovno dostopa, da bi olajšal navigacijo po internetu ali
transakcije oziroma da bi pridobil informacije o uporabnikovemu vedenju.
2
Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL, posebna
izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 (UL 2009, L 337, str. 11); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355) in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).
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Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.
Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.
Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
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