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Решение № 5165 от 23.05.2007 г. на ВАС по адм. д. № 2231/2007 г., 5-членен с-в, докладчик председателят Бисерка Коцева

чл. 18, т. 4, 

§ 1, т. 1 ЗЗЛД


  ————————————————————————————————


Производството е по чл. 208 и сл. АПК. 

Образувано е пред 5-членен състав на Върховния административен съд по касационна жалба на Хараламби Борисов Анчев от гр. София срещу решение № 13011 от 21.ХII.2006 г. по адм. дело № 1570 от 2006 г. на състав на пето отделение на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата му срещу решение № 54 от 20.Х.2005 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 В жалбата са изложени подробни съображения за наличие на отменителните основания на чл. 209, т. 3 АПК и се моли отмяна на решението. По-конкретно касаторът счита, че съдът неправилно е приел, че по отношение на казуса е приложима разпоредбата на чл. 18, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) - изпълнение на клаузите на договор между администратора по чл. 3, ал. 1 и физическото лице, предвид което не е необходимо изричното съгласие на ф. л., съгласно разпоредбата на чл. 18 т. 2 от ЗЗЛД. 

Ответникът - Комисията за защита на личните данни, в писмени бележки по делото е развил съображения за неоснователност на жалбата. Счита за неиздържано тълкуването от жалбоподателя на разпоредбите на ЗЗЛД, приемайки, че фигурата на администратора възниква с регистрацията в КЗЛД. Според ответника, който се позовава на директива 95/46 ЕО, придобиването на това качество (администратор на лични данни) възниква в резултат на необходимост за едно лице да обработва лични данни, за да може да упражнява ефективно дейността си.

 Заинтересованата страна - "ОМВ България" ЕООД - гр. София, не е взела становище по жалбата.

 Прокурорът от Върховната административна прокуратура намира жалбата за неоснователна. Основното в становището му се свежда до това, че след като жалбоподателят не е представил документ за самоличност, за да може служителят на бензиностанцията да установи, че това е лицето, посочено на картата, не е бил зареден автомобилът му по този безкасов начин.

 Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, но е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 Съставът на Върховния административен съд - пето отделение, след като е обсъдил всички доводи на жалбоподателя пред него, е приел, че обжалваното решение на КЗЛД като краен извод е правилно, макар и по различни от изложените в това решение съображения.

 Съдът е приел, че е правно ирелевантен фактът дали "ОМВ България" ЕООД е администратор на лични данни и дали лицето, поискало легитимация на жалбоподателя, е длъжностно лице по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗЗЛД или му е било възложено по предвидения от закона ред да обработва лични данни. В случая не е било налице обработване на лични данни по смисъла на посочената разпоредба, а искането на служителя на бензиностанцията за легитимация на жалбоподателя представлява единствено идентификация на лицето, ползващо поименна "ОМВ" карта. Съдът се е позовал на приложен протокол, от който е установено, че Анчев е отказал безкасово плащане и не е показал документ за самоличност, а картата е оставена от приносителя на бензиностанцията, от което пък съдът е направил извод, че дори да се приеме, че показването на документ за самоличност с цел установяване съответствие между изписаното на картата име и приносителя на същото е обработване на лични данни, то такова не е извършено. Несъмнено е, че жалбоподателят е получил поименна "ОМВ" карта, предоставяща му право на кредит при закупуване на стоки и услуги от обектите на "ОМВ България" ЕООД, а с получаването на картата той се е съгласил с условията на договора, от което пък съдът е направил друг извод, свързан с неоснователното му твърдение, че по отношение на него са неприложими клаузите на договора. На последно място, съдът е посочил, че съгласно чл. 6 от ЗБДС лицата, заети с обслужването на картите в съответните бензиностанции, имат право да проверяват съответствието на личността на лицето, което ползва услугите по картата, с името върху картата, ако такова е отбелязано, а гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица да удостоверят своята самоличност.

 Постановеното решение е правилно.

 Фактическият спор по делото, свеждащ се до това, че на касатора е отказано да закупи бензин от "ОМВ България" ЕООД, като заплати с поименна карта за безкасово плащане, защото същият не се е легитимирал с документ за самоличност, е разрешен законосъобразно от състава на Върховния административен съд - пето отделение. Не се установяват твърдените от касатора отменителни основания на чл. 209, т. 3 АПК. 

При данните, че касаторът е отказал да представи документ за самоличност, то в случая не се е стигнало до обработка на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД, респ. без значение е фактът дали "ОМВ България" ЕООД е администратор на лични данни и дали служителят на бензиностанцията е длъжностно лице.

 Касаторът като приносител на поименна карта "ОМВ" за зареждане с гориво на кредит на бензиностанцията на ОМВ, която съгласно Общите условия - т. 4.1d, не може да се прехвърля и с нея може да зарежда само посоченото на картата лице, при ползването й е задължен да се легитимира на служителите на бензиностанциите, респ. същите пък имат право да проверяват самоличността на лицето, представящо поименната карта.

 Или именно въз основа на Общите условия на "ОМВ България" ЕООД за издаване и ползване на "ОМВ" карти, независимо дали касаторът е страна по договора от 8. Х. 2002 г., сключен между посоченото дружество и "Българска лизингова компания", то той има задължение да се идентифицира на лицата, заети с обслужването на картите на съответната бензиностанция, чрез правото на последните да проверяват съответствието на лицето, което ползва услугите по картата, с името, посочено върху картата, ако такова има отбелязано. Безспорно доказване на това съответствие става чрез документи за самоличност, каквито съгл. чл. 13 от ЗБДС са лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС. След като касаторът е отказал да покаже такъв документ, документирано в протокол № 3146, то той не е зареден с гориво по безкасов път.

 Или тезата на касатора, че в случая е налице незаконосъобразно обработване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, не може да се сподели.

 Постановеното решение като правилно следва да се остави в сила, а касационната жалба като неоснователна - без уважение.

 Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 217 АПК, 5-членният състав на Върховния административен съд

 РЕШИ:

 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13011 от 21. ХII.2006 г. по адм. дело № 1570 от 2006 г. на състав на пето отделение на Върховния административен съд.

 Решението е окончателно. 
————————————————————————————————
Данни за делото и връзка с други актове:
 Протоколи и други документи по Дело № 2231/2007 г. - виж тук; 
Образувано във връзка с: Дело № 1570/2006 на ВАС; 
Връзка с други актове: 
	Решение № 13011 от 21.12.2006 г. на ВАС по адм. д. № 1570/2006 г., V о., докладчик съдията Илияна Дойчева. 

