Scris de newsreporter pe 25 septembrie 2019, 15:47

'Dreptul de a fi uitat' de Google, asigurat in UE
Utilizatorii din UE pot cere Google sa stearga continutul ”irelevant sau
exagerat” despre propria persoana, scrie Mediafax.
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Google si-a asigurat posibilitatea de a aplica ”dreptul de a fi uitat” numai pentru utilizatorii din
Europa, a stabilit o instanta de pe continent care a comunicat companiei ca nu e obligata sa
aplice prevederile si in restul lumii, arata BBC.
Judecatorii europeni au aratat ca prevederile ”dreptului de a fi uitat” le permite cetatenilor din
Uniunea Europeana sa ceara ca, atunci cand e vorba despre propria persoana, orice continut pe
care il considera ”inadecvat, irelevant sau exagerat” sa fie eliminat dintre rezultatele cautarilor
efectuate in tarile UE.
Curtea a precizat ca dispozitia nu obliga Google sa ofere ”dreptul de a fi uitat” si utilizatorilor din
restul lumii.
Cu toate ca informatiile ar continua sa existe pe paginile site-urilor, rezultatele ar fi eliminate din
motoarele de cautare.
Prevederile au pornit de la un caz din Spania, din 2014, unde Mario Costeja a incercat sa inlature
link-uri depasite care vorbeau despre datoriile sale mult dupa ce isi achitase orice obligatie.
Comisia Nationala de Informatica si Libertati (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertes -CNIL), din Franta, s-a adresat Curtii Europene de Justitie pentru a clarifica daca

posibilitatea de a elimina legaturi din cautari ar trebui sa se adreseze si altor versiuni ale
platformei Google din lume sau se limiteaza numai la google.fr.
Curtea de Justitie a Uniunii Europene a recunoscut faptul ca tarile din afara UE ”au o abordare
diferita” si ca modul in care se pastreaza echilibrul intre protectia datelor personale si libertatea
accesului la informatie al utilizatorilor de internet ”este foarte posibil sa varieze semnificativ in jurul
lumii”.
“Curtea precizeaza ca dreptul la protectia datelor personale nu este un drept absolut, fiind
necesar sa se tina cont de functia pe care o indeplineste in societate si sa fie asigurat un
echilibru cu drepturi fundamentale, potrivit principiului proportionalitatii”, noteaza judecatorii.
Avocatul General Maciej Szpunar oferise un aviz fara caracter obligatoriu Curtii Europene de
Justitie in aceasta problema, recomandand limitarea la teritoriul UE obligativitatea excluderii linkurilor din cautari.
Szpunar a afirmat ca principiile ar trebui sa fie aplicate pastrand echilibrul cu alte drepturi ca
protectia datelor si a intimitatii ca si in legatura cu ”interesul public legitim”.
Curtea Europeana a stabilit si ca unele rezultate ar putea sa fie pastrate atunci cand sunt absolut
necesare pentru libertatea de a fi informat.
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