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Περίληψη παρουσίασης

 Προσωπικά δεδομένα

 Απόρρητο επικοινωνιών

 Ηλεκτρονικά έγγραφα – Ψηφιακή Υπογραφή

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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H έννοια της ιδιωτικότητας
 Ιδιωτικότητα (Privacy):

– The ability of the individual to control the terms under which personal 
information is acquired and used. (Westin A..F., 1967)

– A state or condition of limited access to a person, information about 
him, intimacies of personal identity (F. Schoeman, 1984)

– The right to privacy is the right to be left alone (Brandeis, 1928)

 Με το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
τίθενται προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων, καθώς επίσης αναγνωρίζονται συναφή δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, στο πλαίσιο προστασίας του θεμελιώδους αγαθού της 
ιδιωτικότητας.
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Ιστορικά στοιχεία – Εισαγωγή
 1950: Η προστασία της ιδιωτικής ζωής αναγνωρίζεται ως δικαίωμα

στην ΕΣΔΑ (άρθρο 8)
– Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας 
του (…).

 1981: Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύμβαση 108 για την Προστασία
του Ατόμου από την Αυτοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων

– (…) Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν
τη φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές
ή άλλες πεποιθήσεις, όπως και οι πληροφορίες προσωπικού
χαρακτήρα που σχετίζονται με την υγεία ή την σεξουαλική ζωή,
δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας, εάν το εσωτερικό δίκαιο δεν προβλέπει κατάλληλες
εγγυήσεις. Το αυτό ισχύει για τις πληροφορίες προσωπικού
χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες (…)



Αρχή

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

www.dpa.gr Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Θεσμικό πλαίσιο31/5/2016 55

Προστασία προσωπικών 
δεδομένων

 1995: Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων
από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και την
ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και

Κοινοβούλιο).
– Όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμμορφωθεί.
– Στην Ελλάδα: Νόμος 2472/1997

• Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Νέος Κανονισμός της ΕΕ, που ενισχύει περαιτέρω την

προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα τεθεί σε ισχύ σε δύο
χρόνια

 2001: Συνταγματική αναθεώρηση.
– Άρθρο 9Α: Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή,

επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των
προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των
προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που
συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.
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Ισχύον Ελληνικό Δίκαιο

 Ειδικά νομοθετήματα, με κρίσιμη επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων, παραπέμπουν στο ν. 2472/97 περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων

– Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ν. 3861/2010),

– Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ν. 3892/2010),

– Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ν. 3979/2011),

• Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(Υ.Α. Φ.40.4/1/989)

– …
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Ν. 2472/97 –
Προσωπικά Δεδομένα

 Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία (άμεση ή έμμεση) 
που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο και χαρακτηρίζει το 
υποκείμενο από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη

 Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα
στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία

 Αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, όταν τα δεδομένα
υφίστανται ανωνυμοποίηση επίσης δεν εκλαμβάνονται ως
προσωπικά

– Όμως προσοχή: πότε καθίστανται τελείως ανώνυμα;
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Ανώνυμα δεδομένα
 Οδηγία 95/46/ΕΚ: Οι αρχές της προστασίας δεν

εφαρμόζονται σε δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα
κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να εξακριβωθεί πλέον η
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται

 Είναι εύκολος ο χαρακτηρισμός των δεδομένων ως
ανώνυμων;

– Οδηγία 95/46/ΕΚ: «Για να διαπιστωθεί αν η ταυτότητα ενός
προσώπου μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη το σύνολο των μέσων που μπορούν ευλόγως να
χρησιμοποιηθούν, είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
είτε από τρίτο, για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εν λόγω
προσώπου»

 Θυμηθείτε γνωστές τεχνικές ανωνυμοποίησης (k-anonymity,
l-diversity κ.ο.κ.): Ικανοποιούν πάντοτε την ως άνω
απαίτηση;
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Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 Κάποια προσωπικά δεδομένα χρήζουν ακόμα μεγαλύτερης

προστασίας, γιατί εμπίπτουν στο σκληρό πυρήνα της ιδιωτικότητας
– Κατά κανόνα απαγορεύεται η επεξεργασία τους
– Μπορεί να επιτραπεί, ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον πληρούται κάποια εκ συνόλου
προϋποθέσεων (π.χ. γραπτή συγκατάθεση υποκειμένου δεδομένων, παροχή
υπηρεσιών υγείας, ερευνητικοί σκοποί κτλ.)
• Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις όπου δεν χρειάζεται άδεια της Αρχής

(βλ. Άρθρο 7Α του ν. 2472/1997)

 Ευαίσθητα δεδομένα: τα δεδομένα που αφορούν σε
– φυλετική ή εθνική προέλευση,
– πολιτικά φρονήματα,
– θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
– συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
– υγεία,
– κοινωνική πρόνοια,
– ερωτική ζωή,
– ποινικές διώξεις ή καταδίκες,
– στη συμμετοχή σε συναφείς με τα παραπάνω ενώσεις
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Προσωπικά δεδομένα και 
ιδιωτικότητα

 Η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι  κατά μία 
έννοια ευρύτερη, διότι:
– Καλύπτει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα, όχι μόνο τα 

«σημαντικά»
• Άλλωστε, ένα «μη σημαντικό» προσωπικό δεδομένο μπορεί, υπό συνθήκες να 

καταστεί σημαντικό

– Καλύπτει και ένα είδος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (δικαίωμα 
πρόσβασης, υποχρέωση ενημέρωσης κτλ.), όπως θα δούμε στη 
συνέχεια

 Είναι όμως ταυτόχρονα και ειδικότερη της ιδιωτικότητας, 
καθώς η τελευταία καλύπτει και θέματα όπως το δικαίωμα 
στη μοναξιά κτλ.

10
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Τι είναι προσωπικά δεδομένα στην πράξη;
 Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μας χαρακτηρίζει, 

όπως για παράδειγμα:

– το όνομά μας 

– η διεύθυνσή μας (ταχυδρομική αλλά και ηλεκτρονική – email), 

– το τηλέφωνό μας, 

– τα ενδιαφέροντά μας, 

– οι απόψεις μας,

– η εικόνα μας (φωτογραφία/video)

– …..

 Είναι όμως και πολλά περισσότερα, που ίσως δεν φανταζόμαστε

– Το ψευδώνυμό μας (nickname) σε μία διαδικτυακή υπηρεσία, ακόμα και 
αν δεν παραπέμπει στο πραγματικό μας ονοματεπώνυμο

– Η IP διεύθυνση του υπολογιστή μας από τον οποίο «σερφάρουμε»

– ….
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Ν. 2472/97 - Ορισμοί
 Επεξεργασία δεδομένων (αυτοματοποιημένη ή μη): Κάθε 

εργασία, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, 
τροποποίηση, εξαγωγή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, 
ανακοίνωση, διαβίβαση, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή 
καταστροφή

 Υποκείμενο δεδομένων: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν
τα δεδομένα

 Υπεύθυνος επεξεργασίας: το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό
και τον τρόπο επεξεργασίας

 Εκτελών την επεξεργασία: το πρόσωπο που δρα για λογαριασμό
του υπεύθυνου επεξεργασίας
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Γίνεται συχνά επεξεργασία δεδομένων;

7:15
Διαβάζεις το e-mail σου – ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταγράφει την ώρα που μπήκες στο 
λογαριασμό σου, τον αποστολέα του μηνύματός σου, καθώς και την ώρα που σου έστειλε το μήνυμα.

7:30
«Κατεβάζεις» ένα τραγούδι στο iPod – η εταιρεία που σου πουλάει το τραγούδι καταγράφει το e-mail
σου και τις μουσικές σου προτιμήσεις.

7:50

Η μητέρα σου σε πάει με το αυτοκίνητο στο σχολείο – το αυτοκίνητο διαθέτει συσκευή GPS που 
καταγράφει τη διαδρομή σας από το σπίτι στο σχολείο. Σε κάποια σημεία της διαδρομής υπάρχουν 
κάμερες ρύθμισης της κυκλοφορίας και ελέγχου παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

10:10

Μπαίνεις στην τάξη – στο απουσιολόγιο του τμήματός σου καταγράφονται οι απόντες για κάθε 
διδακτική ώρα. Ο σχολικός σου φάκελος περιλαμβάνει τους βαθμούς και τις αξιολογήσεις που σε 
αφορούν.

12:00
Ο κολλητός σου σε τραβάει μια φωτογραφία με το κινητό – η φωτογραφία είναι αστεία και λέει πως 
μπορεί αργότερα να την ανεβάσει στο facebook. 

15:00

Σερφάρεις στο διαδίκτυο από το σπίτι – ο browser που χρησιμοποιείς καταγράφει τις σελίδες που 
επισκέπτεσαι. Κάποιες σελίδες εγκαθιστούν στον υπολογιστή σου μικρά αρχεία (cookies) ώστε να 
μπορούν να σε αναγνωρίζουν όταν θα τις ξαναεπισκεπτείς.

15:15
Κλικάρεις μια διαφήμιση που έχει ενδιαφέρον – η διαφημιστική εταιρεία καταγράφει τις προτιμήσεις 
σου ώστε να μπορεί να σου στέλνει προσφορές για προϊόντα που σε ενδιαφέρουν.

15:30
Στέλνεις μια ηλεκτρονική κάρτα σε έναν φίλο που έχει γενέθλια – για την αποστολή της κάρτας 
πρέπει να συμπληρώσεις μια φόρμα με διάφορα προσωπικά σου στοιχεία και το email σου.

16:00

Ψάχνεις στοιχεία για την έκθεση που πρέπει να παραδώσεις αύριο – στο google καταγράφονται 
όλες οι αναζητήσεις που πραγματοποιείς, μαζί με την χρονική στιγμή της αναζήτησης και τη διεύθυνση 
δικτύου (ΙΡ) με την οποία ο υπολογιστής σου συνδέεται, μέσω του Παρόχου, στο διαδίκτυο. 

18:00

Πηγαίνεις στο γυμναστήριο – στην είσοδο υπάρχει κάμερα που καταγράφει όσους μπαίνουν και 
βγαίνουν. Στην υποδοχή «περνάς» την κάρτα μέλους σου από το ειδικό μηχάνημα που την σκανάρει και 
εμφανίζει τα στοιχεία σου στην οθόνη.

19:00
Ακούς τα φωνητικά σου μηνύματα στο κινητό – το τηλέφωνο σου καταγράφει όλους όσους σε 
κάλεσαν, τους αριθμούς τηλεφώνου τους και τις ώρες κλήσης. 

22:00

Μπαίνεις στο Facebook – διαβάζεις τι έκαναν σήμερα οι φίλοι σου και γράφεις τα δικά σου νέα. Βλέπεις 
ότι έχεις γίνει tagged στην σημερινή φωτογραφία που ήδη ανέβασε ο κολλητός σου και κάποιοι έχουν 
ήδη βάλει σχόλια. Αποδέχεσαι τα friend requests για δύο νέους φίλους, παρόλο που τον έναν δεν το 
ξέρεις πολύ καλά.

 Το 24ωρο ενός μαθητή…
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Νομιμότητα Επεξεργασίας 
Προσωπικών Δεδομένων

Θεμελιώδεις αρχές: Άρθρο 4 του ν. 2472/1997

– Αρχή της νομιμότητας (θεμιτή και νόμιμη συλλογή)

– Αρχή του σκοπού (επεξεργασία για σαφή και προκαθορισμένο
σκοπό)

– Αρχή της αναλογικότητας (συνάφεια, προσφορότητα, αναγκαιότητα
των δεδομένων)

– Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων

– Αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας (τα
δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται για την
επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας)
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Κάποια παραδείγματα
 Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται με νόμιμο τρόπο και 

για νόμιμο σκοπό

– Π.χ. για προωθητικές ενέργειες (διαφημιστικά sms/mail) πρέπει να 
λάβουμε με νόμιμο τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας

• Η αυτοματοποιημένη αναζήτηση διευθύνσεων e-mail από internet, εν όψει του 
ανωτέρω σκοπού, δεν είναι νόμιμος τρόπος συλλογής

• Η αγορά/πώληση λιστών για αυτόν το σκοπό δεν είναι νόμιμη 

 Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται για τον αρχικό 
(νόμιμο και σαφή) σκοπό που συνελέγησαν

– Π.χ. δεν επιτρέπεται η χρήση καμερών, που έχουν εγκατασταθεί για την 
ασφάλεια κτιρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί υπάλληλος ή να γίνει 
έλεγχος της ώρας προσέλευσής του

 Αρχή της αναλογικότητας

– Π.χ. δεν επιτρέπονται κάμερες σε αίθουσες διδασκαλίας – αποτελεί 
«ιδιαίτερης έντασης» επεξεργασία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
(ασφάλεια)
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Νομιμότητα Επεξεργασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (2)

Άρθρο 5 του ν. 2472/1997

– Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κάποιου επιτρέπεται μόνο 
όταν αυτός (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του (σαφής, ρητή και ειδική)

– Εξαιρέσεις:

• Επεξεργασία αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης

• Επεξεργασία που επιβάλλεται από νόμο (ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υποχρεούται για αυτή βάσει νόμου)

• Αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων του προσώπου

• Αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος
• Απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος του

υπεύθυνου της επεξεργασίας ή τρίτου, στον οποίο ανακοινώνονται τα
δεδομένα, το οποίο (συμφέρον) υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και
συμφερόντων του υποκειμένου

– Π.χ. διαβίβαση δεδομένων για δικαστική χρήση, διαβίβαση φακέλου
επιτυχόντος σε διαγωνισμό σε συνυποψήφιό του
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Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων
Άρθρο 7 του ν. 2472/1997
 Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων
 Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον συντρέχει μία εκ των 
προϋποθέσεων:

– Υπάρχει γραπτή συγκατάθεση
– Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος 

αν τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει συγκατάθεση
– Αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι 

αναγκαία για άσκηση δικ/τος ενώπιον δικαστηρίου
– Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που 

ασχολείται κατ’ επάγγελμα με υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας
– Η επεξεργασία εκτελείται από δημόσια αρχή (για σκοπούς που 

προσδιορίζονται ρητά στο συγκεκριμένο άρθρο)
– Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς 

σκοπούς
– Αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων κατά την άσκηση του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος
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Ασφάλεια της επεξεργασίας
Άρθρο 10 του ν. 2472/1997

 Απόρρητο/ασφάλεια της επεξεργασίας
– Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη – διεξάγεται από 

πρόσωπα που τελούν υπό έλεγχο του υπεύθυνου ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία

– Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση σε δεδομένα. 

• Τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία

– Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκτελούντα την επεξεργασία

• Π.χ. για εταιρεία πληροφορικής που αναπτύσσει εφαρμογή  για τηνν 
επεξεργασία δεδομένων ή που τηρεί τα δεδομένα (υπηρεσίες 
«hosting»)
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Τα δικαιώματά μας

Άρθρα 11-13 του ν. 2472/1997

 Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11)
– Περί της ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας, του σκοπού, 

του είδους της επεξεργασίας και των δεδομένων, των αποδεκτών

 Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12)
– Κάθε ένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν τα προσωπικά του 

δεδομένα αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
(ποια δεδομένα, είδος επεξεργασίας, σκοπός κτλ.)

 Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13)
– Κάθε ένας έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις 

για την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων
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Η άσκηση των δικαιωμάτων στην 
πράξη

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει πάντα να ενημερώνει τους χρήστες 
για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

– Είδος δεδομένων, είδος επεξεργασίας, σκοπός, αποδέκτες

 Διαβάζουμε πάντα τους όρους χρήσης στα διάφορα sites

 Έχουμε το δικαίωμα να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε σχετικά με τα 
προσωπικά μας δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία

– Οφείλουμε, βάσει του νόμου, να λάβουμε σαφή απάντηση εντός 15 
ημερών

 Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διαγραφή προσωπικών μας 
δεδομένων

– Με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, 
βάσει νόμου, να το ικανοποιήσει εντός 15 ημερών
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Προσωπικά δεδομένα στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 2002: Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία των φυσικών

προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
Κοινοβούλιο)

– Όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμμορφωθεί.
– Στην Ελλάδα: Νόμος 3471/2006
– 2009: Οδηγία 2009/136/ΕΚ που τροποποιεί την 2002/58/ΕΚ

• Στην Ελλάδα: Νόμος 4070/2012
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Προσωπικά δεδομένα στον τομέα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ν. 3471/2006 και τροποποίησή του με το ν. 4070/2012
 Δεδομένα θέσης: 

– Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή από υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που 
υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του 
χρήστη μιας διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

 Δεδομένα κίνησης:
– Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της 

διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
της χρέωσής της. 

 Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
– Παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη διάδοση ή 
προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμης στο κοινό 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
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Προσωπικά δεδομένα στον τομέα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 Άρθρο 4 του ν. 3471/2006:

– Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, καθώς και των 
συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, προστατεύεται από το 
απόρρητο των επικοινωνιών

• H άρση αυτού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και διαδικασίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 19 Συντ. 

– Απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος 
παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης

– Επιτρέπεται η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων 
κίνησης μόνο κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής

– Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης στον 
τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο τελευταίος έχει 
δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση 
(όπως τροποποιήθηκε στο ν. 4070/2012)

• Παράδειγμα: cookies
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Η περίπτωση των cookies
 Επιτρέπεται η εγκατάσταση cookies στον τερματικό εξοπλισμό του 

χρήστη (π.χ. υπολογιστή), χωρίς τη συγκατάθεσή του, μόνο αν αυτά 
είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας

– Π.χ. Session cookies, για να μας «αναγνωρίζει» η υπηρεσία εφόσον 
έχουμε συνδεθεί και πραγματοποιούμε ηλεκτρονικές αγορές (π.χ. 
τοποθέτηση σε «καλάθι αγορών»)

 O πάροχος της υπηρεσίας (site) πρέπει να παρέχει ενημέρωση για 
αυτήν την εγκατάσταση των cookies

 Για άλλες περιπτώσεις cookies, πρέπει να υπάρχει ρητή συγκατάθεση 
του χρήστη

– Π.χ. Cookies για έλεγχο επισκεψιμότητας site, cookies για σκοπό την 
προβολή (στοχευμένων ή μη) διαφημιστικών μηνυμάτων κτλ.

 Η συγκατάθεση πρέπει να ληφθεί με σαφή ενέργεια του χρήστη 
(σαφής, ρητή και ειδική συγκατάθεση)

– Να επιλέξει κατάλληλο κουμπί επιλογής ότι συναινεί, από όπου πρέπει να 
είναι σαφές ότι ενημερώνεται επαρκώς για το τι σημαίνει η επιλογή του

 Δεν θεωρείται σαφής, ρητή και ειδική συγκατάθεση του χρήστη αν 
απλά συνεχίζει να πλοηγείται αφού πρώτα ενημερώνεται (π.χ. με pop-
up «παράθυρο») για την ύπαρξη των cookies
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Δικαιώματα χρηστών -
Μη ζητηθείσα επικοινωνία

 Άρθρο 11 του ν. 3471/2006
– Η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς 
απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε 
είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής 
συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς (opt-in).

– Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση κλήσεων για τους ανωτέρω 
σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς το φορέα της 
διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται 
τέτοιες κλήσεις (opt-out) (όπως τροποποιήθηκε στο ν. 3917/2011)

– Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν 
νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης 
συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας 
προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή, ακόμα 
και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση (opt-out), υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο 
και δωρεάν τρόπο, για μελλοντική επεξεργασία.
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Ανεπιθύμητη αλληλογραφία - Spam

 Δεν επιτρέπεται να σας στείλει κάποιος διαφημιστικό e-
mail χωρίς να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

– Μόνη εξαίρεση είναι αν είχατε προηγούμενη συναλλακτική επαφή μαζί του

– Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, πρέπει να σας παρέχει τη δυνατότητα να 
εκφράσετε με τρόπο εύκολο και δωρεάν την αντίθεσή σας

• Π.χ. πατώντας σχετικό link….

 Προσοχή! Ακόμα και αν έχετε αναρτήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση 
στο Internet (π.χ. σε κάποιο προσωπικό σας web site), οπότε και είναι 
δημόσια προσβάσιμη, πάλι δεν μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει για να 
σας στείλει διαφημιστικό υλικό εάν δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας!
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Ηλεκτρονικές επικοινωνίες -
Ασφάλεια επεξεργασίας

 Άρθρο 12 του ν. 3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε στο ν. 4070/2012)
– Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για την ασφάλεια ώστε να εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστο τα εξής:
• Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα έχει μόνο εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς
• Προστασία προσωπικών δεδομένων (από καταστροφή, απώλεια κτλ.)
• Εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας

– Σε περίπτωσης παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο πάροχος 
γνωστοποιεί αμελλητί την παραβίαση στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών

– Όταν η παραβίαση ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο 
συνδρομητή ή σε άλλο άτομο, ο πάροχος ενημερώνει αμελλητί και το 
θιγόμενο άτομο.

• Η ενημέρωση δεν είναι αναγκαία αν έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα 
τεχνολογικά μέτρα – ασφαλή κρυπτογράφηση των δεδομένων

– Τήρηση αρχείου περιστατικών παραβίασης (με αναλυτική περιγραφή 
αυτών)



Αρχή

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

www.dpa.gr Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Θεσμικό πλαίσιο31/5/2016 28

Νόμος Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

 Νόμος 3979/2011
– Αναγνώριση δικαιώματος φυσικών και νομικών προσώπων να 

επικοινωνούν με φορείς του δημόσιου τομέα με ΤΠΕ (Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

– Ρύθμιση της χρήσης των ΤΠΕ από φορείς του δημόσιου τομέα

– Εμπέδωση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας με την επέκταση 
των ηλεκτρονικών εφαρμογών

– Νόμος – πλαίσιο: Για την πλήρη εφαρμογή του απαιτείται η 
έκδοση πολλών κανονιστικών πράξεων (προεδρικών 
διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και πράξεων της 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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Βασικά χαρακτηριστικά -
καινοτομίες του ν. 3979/2011

 Ενίσχυση του επιπέδου προστασίας προσωπικών 
δεδομένων

 Θέσπιση ισοτιμίας νομικής και αποδεικτικής ισχύος 
έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων

 Υποχρέωση τήρησης διαδικτυακού τόπου, με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, από κάθε φορέα του 
δημόσιου τομέα

 Δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή πολλών τύπων 
εγγράφων 

 Πρόβλεψη για κοινή χρήση κι αξιοποίηση υποδομών 
(cloud computing)
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Ενίσχυση επιπέδου προστασίας
προσωπικών δεδομένων

 Αρθρα 7, 8 και 36 του ν. 3979/2011
– υιοθέτηση της αρχής του privacy by design

– πρόβλεψη σύνταξης μελέτης επιπτώσεων στην 
ιδιωτικότητα (privacy impact assessment) πριν το 
σχεδιασμό / προμήθεια συστημάτων / υπηρεσιών

– ορισμός εσωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

– απαραίτητη η συγκατάθεση του υποκειμένου για 
μελλοντική χρήση των προσωπικών του δεδομένων

– ελεύθερα ανακλητή η συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων

– άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης 
με χρήση ΤΠΕ μετά την αυθεντικοποίηση του χρήστη
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Tαυτοποίηση και αυθεντικοποίηση 
των χρηστών

 Εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου 
(Ερμής) ή σε άλλη πύλη / τόπο πρόσβασης του ελληνικού δημοσίου
– ταυτοποίηση μέσω

• φυσικής προσκόμισης ταυτότητας ή διαβατηρίου στην Αρχή 
Εγγραφής ή 

• ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων υπογεγραμμένων με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

 Έκδοση αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων
– Ανά αιτούμενη υπηρεσία (per service)
– Η τήρηση των αναγνωριστικών από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη 

δεν είναι υποχρεωτική
– Το είδος των διαπιστευτηρίων και της μεθόδου αυθεντικοποίησης 

εξαρτώνται από το επίπεδο εμπιστοσύνης της παρεχόμενης 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας

• εφαρμόζεται το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και ειδικά το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης
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Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Υπουργική Απόφαση (Απρίλιος 2012)
 Τρία παραρτήματα

– Παράρτημα Ι: Κανόνες και πρότυπα για τους 
διαδικτυακούς τόπους των φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης

– Παράρτημα ΙΙ: Κανόνες και πρότυπα για τη 
διαλειτουργικότητα σε οργανωτικό, σημασιολογικό και 
τεχνολογικό επίπεδο για την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων 
του δημόσιου τομέα

– Παράρτημα ΙΙΙ: Κανόνες και πρότυπα για την εγγραφή, 
ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών σε 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα 
(Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης - ΠΨΑ)
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ΠΨΑ - Επίπεδα εμπιστοσύνης

 Επίπεδο εμπιστοσύνης 0
– αξιοποιούν δημόσια προσπελάσιμες πληροφορίες και

– αποσκοπούν στην πληροφόρηση των πολιτών

 Επίπεδο εμπιστοσύνης 1
– Ανταλλαγή δεδομένων μικρής κρισιμότητας (π.χ. 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 Επίπεδο εμπιστοσύνης 2
– Ανταλλαγή δεδομένων μέτριας κρισιμότητας (π.χ. οικογενειακή 

κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, φύλλο)

 Επίπεδο εμπιστοσύνης 3
– Ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

επιπέδου 4 (παρέχεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και πλήρως 
ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας)
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ΠΨΑ - Επίπεδα αυθεντικοποίησης

 Επίπεδο αυθεντικοποίησης 0
– Δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση

 Επίπεδο αυθεντικοποίησης 1
– Απαιτείται μικρή έως μέτρια βεβαιότητα για την ταυτότητα του 

χρήστη (η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με off line τρόπο)

– Μηχανισμός: Συνθηματικά, συνθηματικά μιας χρήσης, ή 
συνδυασμός αυτών

 Επίπεδο αυθεντικοποίησης 2
– Απαιτείται υψηλή βεβαιότητα για την ταυτότητα του χρήστη 

(επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ή διενέργεια οικονομικών 
συναλλαγών)

– Μηχανισμός: ψηφιακά πιστοποιητικά ή διακριτικά «χαλαρής» ή 
«σκληρής» αποθήκευσης 
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Επίπεδα εγγραφής
 Επίπεδο εγγραφής 0

– δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής

 Για τα υπόλοιπα επίπεδα (1,2 και 3): ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 
εγγραφής (προσωπικά στοιχεία, αναγνωριστικά, διεύθυνση 
αλληλογραφίας και ηλεκτρονικής)

 Επίπεδο εγγραφής 1
– κοινοποίηση των συνθηματικών με ασφαλή τρόπο (π.χ. μέσω 

συστημένου ταχυδρομείου)

 Επίπεδα εγγραφής 2 και 3
– Ο αιτών θα κληθεί να παραλάβει τα διακριτικά αυθεντικοποίησης από 

την αρμόδια υπηρεσία αφού πρώτα ταυτοποιηθεί επιδεικνύοντας τα 
κατάλληλα έγγραφα

– Το έγγραφο / πιστοποιητικό που αιτείται ο χρήστης μπορεί να του 
σταλεί ηλεκτρονικά 

– Επίπεδο εγγραφής 3 χρησιμοποιείται για υπηρεσίες που 
επεξεργάζονται ευαίσθητα ή οικονομικά δεδομένα
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Συσχετισμός επιπέδων εμπιστοσύνης 
– αυθεντικοποίησης – εγγραφής 

Επίπεδο 
εμπιστοσύνης

Επίπεδο 
αυθεντικοποίησης

Προτεινόμενος μηχανισμός 
αυθεντικοποίησης

Επίπεδο 
εγγραφής

0 0 κανένας 0

1 1 συνθηματικό 1

2 1 συνθηματικό μιας 
χρήσης

2

3 1

(συνίσταται 2)

ψηφιακό πιστοποιητικό –
διακριτικά χαλαρής ή 
σκληρής αποθήκευσης

3
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Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

 Ανεξάρτητη Αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα (9 Α και 101 Α )

 Αποστολή
– εποπτεία της εφαρμογής του νόμου 2472/97 και άλλων ρυθμίσεων που

αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

 Αρμοδιότητες
– Ελεγκτικές

• Εξέταση προσφυγών/καταγγελιών/ερωτημάτων

• Διενέργεια διοικητικών ελέγχων

• Χορήγηση αδειών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

• Εποπτεία Συστημάτων (Σένγκεν, VIS, Europol, Eurodac)

– Ρυθμιστικές
• Έκδοση κανονιστικών πράξεων/οδηγιών

• Έκδοση γνωμοδοτήσεων για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και 
προστασία προσωπικών δεδομένων

• Έκδοση συστάσεων και υποδείξεων προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας

• Συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ
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Ενδεικτικές οδηγίες της Αρχής

 Ηλεκτρονική συγκατάθεση (Οδηγία 2/2011)

 Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία 
προσώπων και αγαθών (Οδηγία 1/2011)

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της πολιτικής 
επικοινωνίας (Οδηγία 1/2010)

 Ασφαλής καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της 
περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού 
επεξεργασίας (Οδηγία 1/2005).

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων (Οδηγία 
115/2001)
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Ενδεικτικές αποφάσεις της Αρχής
 Αρχή της αναλογικότητας – Νομιμότητα επεξεργασίας με ή χωρίς 

συγκατάθεση 
– Νέες τεχνολογίες

• Λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών δρόμων ελληνικών περιοχών για 
υπηρεσίες εικονικής περιήγησης και ηλεκτρονικών χαρτών (Αποφάσεις 
136/2013, 53/2011,  91/2009) 

• Συστήματα ανάλυσης και μέτρησης ακροατηρίου  ή/και στοχευόμενης 
διαφήμισης (Απόφαση 63/2013)

– Λοιπές περιπτώσεις

• Πρόσβαση διδάσκοντος σε αξιολόγησή του από φοιτητές του 
(Απόφαση 40/2015)

• Παράνομη δημοσίευση φωτογραφίας και μη ικανοποίηση 
δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης από εφημερίδα (Απόφαση 
37/2015)

• Δημοσίευση φωτογραφίας σε περιοδικό χωρίς συγκατάθεση 
(Απόφαση 73/2013)

• Δημοσίευση φωτογραφίας, χωρίς συγκατάθεση, σε πολιτική αφίσα 
(Απόφαση 117/2012)
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Ενδεικτικές αποφάσεις της Αρχής
 Ασφάλεια της επεξεργασίας – Περιστατικά παραβίασης δεδομένων

– Περιστατικό παραβίασης δεδομένων από ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων 
ξενοδοχείου (Απόφαση 85/2015)

– Ασφάλεια επεξεργασίας μέσω της υπηρεσίας  «Winbank for cards» της Τράπεζας 
Πειραιώς (Απόφαση 39/2015)

– Περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τον ΟΤΕ (Απόφαση 
1/2015)

– Αποστολή ιατρικών αποτελεσμάτων ασθενών νοσοκομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(Απόφαση 176/2014). 

– Ασφάλεια διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Παιδείας (Αποφάσεις  139/2014, 
121/2014)

– Περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτυακού τόπου 
του Ο.Α.Ε.Ε. (Απόφαση 57/2014)

– Διοικητικός έλεγχος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Απόφαση 
138/2013)

– Επεξεργασία δεδομένων πιστωτικών καρτών από site προσφορών (Απόφαση 
100/2013)

– Περιστατικό παραβίασης δεδομένων στη Γ.Γ.Π.Σ. (Απόφαση 98/2013)

– Υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων από το ελληνικό site μουσικής 
εταιρείας (Απόφαση 59/2012)
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Ενδεικτικές αποφάσεις της Αρχής
 Επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων

– Χρήση συστήματος γεωεντοπισμού σε οχήματα εργαζομένων 
(Αποφάσεις 162/2014, 163/2014, 165/2014).

– Σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρο εργασίας (Αποφάσεις 1/2016, 
87/2015, 49/2015, 13/2014, 12/2014)

– Αναγραφή στοιχείων υπαλλήλων στα καρτελάκια αναγνώρισης 
υπαλλήλων (Απόφαση 27/2016) 

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα δημόσιου φορέα της πληροφορίας 
αυτοδίκαιης προσωρινής αργίας υπαλλήλου (Απόφαση 34/2015).

– Απαγόρευση εγκατάστασης βιομετρικού συστήματος για έλεγχο ωραρίου 
(Απόφαση 127/2012)

– Έλεγχος υπολογιστή εργαζομένου (Αποφάσεις 31/2007, 61/2004).
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Ενδεικτικές αποφάσεις της Αρχής
 Συλλογή/πώληση λιστών προσωπικών δεδομένων για σκοπούς 

πραγματοποίησης προωθητικών ενεργειών – Αποστολή SPAM
– Ανταπόκριση έναντι αμοιβής σε αιτήματα πελατών για χορήγηση 

στοιχείων και παροχή πληροφοριών, καθώς και για αποστολή αζήτητης 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Απόφαση 100/2014).

– Παράνομη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
και αποστολή μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
(Αποφάσεις: 26/2015, 156/2014, 115/2014, 114/2014, 113/2014, 
112/2014, 108/2014, 106/2014, 105/2014, 104/2014, 111/2014, 110/2014, 
109/2014)

– Αγορά λιστών από Τράπεζα, με συγκεκριμένα κριτήρια για τους 
υποψήφιους πελάτες, για σκοπό πραγματοποίησης προωθητικών 
ενεργειών (Απόφαση 109/2013).

– Συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων 

προσωπικών δεδομένων από ιστοσελίδες (Απόφαση 83/2009).
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Ενδεικτικές γνωμοδοτήσεις 
της Αρχής

 Σύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» 
(Γνωμοδότηση 2/2015) 

 Δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο φορολογικών δεδομένων των 
φορολογουμένων (Γνωμοδότηση 1/2011)

 Ανάρτηση νόμων, κανονιστικών και ατομικών πράξεων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα «Διαύγεια» (Γνωμοδότηση 1/2010) 

 Ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων / φοροκάρτα (Γνωμοδότηση 
4/2010)
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Ευρωπαϊκό επίπεδο –
Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29

 Συστάθηκε με την Οδηγία 95/46/ΕΚ 

 Εκδίδει γνώμες σχετικά με διάφορα ζητήματα που άπτονται της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων

 Ενδεικτικές γνώμες της Ο.Ε. 29:

– Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (5/2009)

– Πλαίσιο εκπόνησης εκτιμήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων για τις εφαρμογές RFID (9/2011)

– Υπηρεσίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης που παρέχονται μέσω έξυπνων κινητών 
συσκευών (13/2011)

– Βέλτιστες πρακτικές για τη διαφήμιση βάσει συμπεριφοράς (behavioral advertising)
(16/2011)

– Αναγνώριση προσώπων (facial recognition) σε υπηρεσίες διαδικτύου (2/2012)

– Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σύγχρονες βιομετρικές τεχνολογίες (3/2012) 

– Προστασία προσωπικών δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing) (5/2012)

– Λήψη συγκατάθεσης για τη χρήση cookies (4/2012)
• Βλ. επίσης σχετικά και Έγγραφο Εργασίας 2/2013, αλλά και το «Cookie sweep report» (2015)

– Εφαρμογές σε «έξυπνες συσκευές (2/2013)

– Πρόσφατες εξελίξεις στο διαδίκτυο των πραγμάτων (8/2014)

– Τεχνικές ανωνυμοποίησης (5/2014)
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Ευρωπαϊκό επίπεδο –
Λοιποί φορείς

 European Data Protection Supervisor (EDPS)
– Ανεξάρτητη εποπτική Αρχή

– Αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των κοινοτικών πράξεων που αφορούν 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 45/2001/ΕΚ)

 European Network and Information Security Agency 
(ENISA)

– Δημιουργήθηκε για να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των Κρατών μελών της Ε.Ε. και της επαγγελματικής 
κοινότητας να αποφεύγει, να διευθύνει και να ανταποκρίνεται σε 
προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων και 
πληροφοριών.
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Στο προσεχές μέλλον…
 Νέο Κανονισμός  679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα 

προστασίας των ατόμων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
= General Data Protection Regulation (GDPR) (αντικατάσταση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ)

– Ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων

– Εναρμόνιση βασικών κανόνων

– Άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη το 2018

– Νέες υποχρεώσεις για τους υπευθύνους επεξεργασίας

– Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών
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Τι συνεπάγεται ο GDPR;
 Δεν χρειάζεται εθνική νομοθεσία – θα έχει άμεση εφαρμογή 

– Άρα: μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ των Κρατών Μελών 
(αφού με την Οδηγία 95/46/ΕΚ υπήρχε δυνατότητα διαφοροποίησης 
σε διάφορα σημεία της νομοθεσίας για το Κράτος Μέλος)

– Έχει επίδραση και σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

• This Regulation applies to the processing of personal data of data subjects who 
are in the Union by a controller or processor not established in the Union, 
where the processing activities are related to: (a) the offering of goods or 
services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to 
such data subjects in the Union; or (b) the monitoring of their behaviour as far 
as their behaviour takes place within the Union. (άρθρο 3)

– Τα πρόστιμα που δύνανται να επιβληθούν για παραβάσεις 
προβλέπονται πλέον στον Κανονισμό και όχι στην εκάστοτε εθνική 
νομοθεσία

– Εξακολουθεί να καλύπτει κάθε είδους επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων 
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Ευαίσθητα δεδομένα

 Τα ευαίσθητα δεδομένα αποκαλούνται πλέον «προσωπικά δεδομένα ειδικών 
κατηγοριών» (special categories of personal data) – άρθρο 9

 Σε αυτά υπάγονται οι κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων που προϋπήρχαν 
στην 95/46/ΕΚ

 Επιπλέον, τα γενετικά δεδομένα θεωρούνται πλέον  ως τέτοια δεδομένα
– genetic data means personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a 

natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural 
person and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural 
person in question (άρθρο 4)

• Π.χ. δεδομένα που προκύπτουν από ανάλυση DNA, RNA κτλ.

 Ομοίως τα βιομετρικά δεδομένα, εφόσον χρησιμοποιούντα για την 
ταυτοποίηση ατόμου, θεωρούνται πλέον ως τέτοιας ιδιαίτερης κατηγορίας 
δεδομένα

– biometric data means personal data resulting from specific technical processing relating to the 
physical, physiological or behavioural characteristics of a natural person, which allow or 
confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or dactyloscopic 
data; 

 Τόσο για τα γενετικά, όσο και για τα βιομετρικά δεδομένα, αλλά και για τα 
δεδομένα υγείας, ο GDPR αφήνει στα κράτη Μέλη περιθώρια να θέσουν και 
άλλους περιορισμούς
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Δικαίωμα στη λήθη

 Άρθρο 17: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον

– τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν 

– το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας 
βασίζεται η επεξεργασία (…)

– το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι 
λόγοι για την επεξεργασία (…) 

– τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
παράνομα, 

– τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να 
τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου 
κράτους μέλους, 

– τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την 
προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών (…)
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Δικαίωμα στη λήθη (2)

 Άρθρο 17: 

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται (..) να διαγράψει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος 
εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας 
που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το 
υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους 
υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή 
αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

 Με άλλα λόγια, ο GDPR ενισχύει το δικαίωμα των πολιτών να 
ζητήσουν διαγραφή των δεδομένων τους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
αναρτήσεων / δημοσιοποιήσεων

– Προβλέπονται ωστόσο στο άρθρο 17 και κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. για 
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον)
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Δικαίωμα στη λήθη σήμερα
 Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2014

– Υπόθεση Costeja:

• Όταν, κατόπιν αναζήτησης που έχει πραγματοποιηθεί με βάση το ονοματεπώνυμο 
ενός προσώπου, εμφανίζεται στον κατάλογο αποτελεσμάτων σύνδεσμος προς 
ιστοσελίδα που περιέχει πληροφορίες για το εν λόγω πρόσωπο, αυτό μπορεί να 
αποταθεί απευθείας στον φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης ή, 
εφόσον ο τελευταίος δεν ανταποκριθεί στην αίτηση του προαναφερθέντος 
προσώπου, στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων προκειμένου να επιτύχει, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διαγραφή του επίμαχου συνδέσμου από τον 
κατάλογο αποτελεσμάτων 

– Όποιος επιθυμεί, ζητάει από τη μηχανή αναζήτησης να μην επιστρέφεται κάποιο 
αποτέλεσμα με αναζήτηση με το όνομά του 

– Η μηχανή αναζήτησης εξετάζει και είτε κάνει δεκτό το αίτημα είτε αιτιολογεί την 
άρνησή της

• Εάν αρνηθεί, υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στην οικεία Αρχή Προστασίας Δεδομένων

• Πλήθος κριτηρίων εξετάζονται ως προς το αν πρέπει πράγματι να υπάρξει διαγραφή

– Πολλά θέματα ακόμη ανοικτά:

• Π.χ. εξαίρεση από τα αποτελέσματα της μηχανής google.gr συνεπάγεται αυτόματη εξαίρεση 
και από τη μηχανή google.com ?
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Φορητότητα των δεδομένων

 Άρθρο 20: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να 

λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα 
οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς 
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, 
καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον 
υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα (…)

 Μπορεί επίσης να ζητήσει την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, 
σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 Παράδειγμα περίπτωσης: Μεταφορά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

άλλον πάροχο υπηρεσίας 
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων –

Δημιουργία προφίλ ατόμων
 Άρθρο 22: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το 

δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία 
παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το 
επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Iδιωτικότητα εξ ορισμού

 Άρθρο 25:  (…) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει αποτελεσματικά, 
τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά 
τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως 
η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των 
δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των 
απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι 
απαιτήσεις του Kανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των δεδομένων. 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε 
σκοπό της επεξεργασίας (…) Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, 
εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται 
προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό 
φυσικών προσώπων. 3.

 Εγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
στοιχείο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ως άνω απαιτήσεις.

 Θεσμοθετούνται λοιπόν οι αρχές privacy by design και privacy by default
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Data Protection Impact Assessment

 Άρθρο 35: Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων 
τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το 
πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει 
υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί, πριν από την 
επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων 
επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε 
μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων 
επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους. 

 Συνεπώς, σε κρίσιμες επεξεργασίες, πρέπει να διενεργείται αρχικά μία 
μελέτη επιπτώσεων (αντικτύπου) ως προς την προστασία προσωπικών 
δεδομένων (Data Protection Impact Assessment - DPIA).

 Ποιες περιπτώσεις επεξεργασίας είναι κρίσιμες;
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Data Protection Impact Assessment (2)
 Η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία 

δεδομένων απαιτείται ιδίως στην περίπτωση: 
– συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών 

σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που 
παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή 
ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο, 

– μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές 
καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή 

– συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε 
μεγάλη κλίμακα 

 Άρα, για τέτοιου τύπου επεξεργασίες, θα πρέπει να 
εκπονείται υποχρεωτικά μία DPIA
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Περιστατικά παραβίασης δεδομένων

 Άρθρο 33: Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 
ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή (…), στην οποία θα 
αναφέρονται κατ’ ελάχιστο:

– η φύση της παραβίασης (συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών και του κατά 
προσέγγιση πλήθους ατόμων που επηρεάζονται)

– Όνομα και στοιχεία ατόμου για περισσότερες πληροφορίες

– Ενδεχόμενες συνέπειες

– Ληφθέντα ή προτεινόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπιση του 
περιστατικού

 Άρθρο 34: Όταν η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων. 

– Εκτός εάν τα δεδομένα που διέρρευσαν είναι ακατάληπτα (κρυπτογραφημένα) ή 
λήφθηκαν μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πιθανό να επέλθει ο ανωτέρω 
κίνδυνος ή αν η ενημέρωση προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες (οπότε θα 
πρέπει να υπάρξει δημόσια ανακοίνωση)
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Νέα στοιχεία του GDPR –
Data Protection Officer 

 Άρθρο 37: Ο υπεύθυνος και ο εκτελών την επξεργασία ορίζουν 
υπεύθυνο προστασίας προσωπικού δεδομένα (data protection officer) 
σε κάθε περίπτωση όπου: 

– η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από 
δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 
αρμοδιότητας, 

– οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, 
λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν 
τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των 
δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα,

– οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 
και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα  (…)

 Άρα, όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς 
υποχρεούνται στο να έχουν ένα άτομο αρμόδιο για θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)

– O ρόλος αυτός κατά κανόνα δίνεται σε άτομα με ειδικές γνώσεις σε 
θέματα προστασίας δεδομένων, είτε νομικούς είτε πληροφορικούς 
επιστήμονες
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Data Protection Officer –
Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 Άρθρο 39: Ο DPO έχει τουλάχιστον τα εξής καθήκοντα:
– ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 

εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από 
άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την 
προστασία δεδομένων, 

– παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες 
διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία 
δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων 
που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων, 

– παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την 
υλοποίησή της 

– συνεργάζεται με την εποπτική αρχή
 Kατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον 

κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, 
το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
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Ο GDPR σε μία διαφάνεια
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Χρήσιμες συνδέσεις

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr )

 European Data Protection Supervisor 
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ )

 ENISA (http://www.enisa.europa.eu/)
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Προστασία προσωπικών 

δεδομένων (http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/index_en.htm)

 Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/
index_en.htm)
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If you reveal your secrets to the wind, 
you should not blame the wind for 
revealing them to the trees.

Kahlil Gibran


