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Η Αρχή έκρινε...

οποιαδήποτε συσχέτιση του συγκεκριμένου

Γνωστοποίηση επεξεργασίας προσω-

επιτρέπει την εξαγωγή πλήρους πληροφόρησης

πικών

δεδομένων

αριθμού της κάρτας με τον κάτοχο αυτής

στο

πλαίσιο

του

Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου του ΟΑΣΑ
Η Αρχή έκρινε ότι οι σκοποί που επιδιώκονται
στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου του
ΟΑΣΑ είναι καταρχήν καθορισμένοι, σαφείς,
θεμιτοί και νόμιμοι. Ο κύριος κίνδυνος που
υφίσταται, ως προς την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός
συστήματος προσωποποιημένων ηλεκτρονικών
εισιτηρίων, συνίσταται στο ότι η χρήση ενός
τέτοιου συστήματος μπορεί να συνεπάγεται τη

για

τις

ακριβείς

διαδρομές

που

Περιεχόμενα Τεύχους

αυτός

πραγματοποιεί.

Η Αρχή έκρινε: σελ.1 – 3

Τέλος, η Αρχή έκρινε ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας

πρέπει

να

υιοθετήσει

ΟΕ άρθρου 29: σελ.3

τα

Η Αρχή απαντά : σελ.4

απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με το

Εκδηλώσεις : σελ.5

άρ. 10 ν. 2472/1997, να διασφαλίσει ότι
πληρούνται

οι

βασικές

νομιμότητας

της

επεξεργασίας,

Επικαιρότητα : σελ.6

προϋποθέσεις
και

να

Βιβλιογραφική επικαιρότητα : σελ.6

υποβάλει νέα γνωστοποίηση του συστήματος
στην Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 6
ν. 2472/1997. Δείτε τη γνωμοδότηση 1/2017.

κατάργηση της δυνατότητας χρηματοδότησης
των πολιτικών κομμάτων μέσω ανωνύμων

συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαδρομές

Ιδιωτική

που πραγματοποιεί ο εκάστοτε επιβάτης,

κομμάτων

προσβάλλει το δικαίωμα προστασίας των

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υποβλήθηκε

προσωπικών

στην Αρχή από τον Γενικό Γραμματέα του

προσώπων/δωρητών,

Υπουργείου

προϋποθέσεις, και 3) ότι ο κοινός νομοθέτης

πλήττοντας

υπέρμετρα

το

δικαίωμα

της

ανώνυμης μετακίνησης, (άρ. 5 παρ. 1, 3 Σ.),
αλλά

και

το

δικαίωμα

πληροφοριακής

αυτοδιάθεσης και το δικαίωμα στην ιδιωτική
ζωή, (άρ. 9Α, 9 παρ. 1 εδ. β Σ., άρ. 8 παρ. 1
ΕΣΔΑ).
Ειδικότερα,

στο

εν

λόγω

χρηματοδότηση

Εσωτερικών

και

πολιτικών

Διοικητικής

δωρεών είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και δεν

συμβατή με το Σύνταγμα και τον νόμο η

ανωνυμία για τη δωρεά μικρών ποσών. Δείτε τη

απόλυτη

γνωμοδότηση 7/2016.

δυνατότητας

να

φυσικών

συγκεκριμένες

έχει

της

δυνατότητα

των

υπό

Ανασυγκρότησης σχετικά με το αν είναι
κατάργηση

τη

δεδομένων

καθιερώσει

την

σύστημα,

χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων

χρησιμοποιείται ένας μοναδικός σειριακός

Εξέταση

μέσω ανωνύμων δωρεών, η Αρχή έκρινε 1) ότι

αριθμός που αποδίδεται σε κάθε κάρτα και

η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων με

Υπουργείου Υγείας με θέμα «Τρόπος

τηρείται μόνιμα τόσο στο chip της κάρτας όσο

ανώνυμες δωρεές για μικρά ποσά έως 50 ευρώ

και στην υποκείμενη βάση δεδομένων, στην

δεν προϋποθέτει επεξεργασία προσωπικών

οποία τηρούνται πρόσθετες πληροφορίες για

δεδομένων

κάθε κίνηση αυτής της κάρτας. Ως εκ τούτου, η

αρμοδιοτήτων της Αρχής, 2) ότι η απόλυτη

και,

συνεπώς,

εκφεύγει

των

σχεδίου

απόφασης

του

κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας
της Λίστας Χειρουργείου»
Η Αρχή έκρινε ότι η κατάρτιση της λίστας
χειρουργείου

και

του

πίνακα
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των
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διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων και η

Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η Ομάδα

Στην

δημοσιοποίησή τους για τους σκοπούς της

Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

διαγραφής, η Google απάντησε ότι οι επίμαχες

καταπολέμησης της αδιαφάνειας και των

σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης Google

αναρτήσεις αφορούν σε διαφορετικό πρόσωπο

διακρίσεων

Spain (WP 225, 26-11-2014).

και όχι στην προσφεύγουσα και ότι συνεπώς

στην

παροχή

υγειονομικής

περίθαλψης είναι καταρχήν καθορισμένοι,
σαφείς και νόμιμοι. Έκρινε ότι τα τελευταία 4
ψηφία του ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου του
ασθενούς, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες
πληροφορίες που προβλέπεται -στο σχέδιο της
υπουργικής απόφασης- να καταχωρίζονται στη
λίστα χειρουργείου και τον πίνακα των
διενεργηθέντων

επειγόντων

χειρουργείων,

συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι η ανάρτηση των
προβλεπόμενων
απόφασης

στο

σχέδιο

πληροφοριών

χειρουργείου
διενεργηθέντων

και

υπουργικής
της

του

λίστας

πίνακα

επειγόντων

των

χειρουργείων

συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων,
η οποία δεν είναι νόμιμη. Τέλος, η Αρχή
πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να εξετάσει
εναλλακτικούς

τρόπους

προκειμένου

η

εν μέρει δεκτό το αίτημα διαγραφής, ενώ
απέρριψε

το

αίτημα

για

κατάργηση

συγκεκριμένων συνδέσμων που σχετίζονται με
τη θέση του προσφεύγοντος, θεωρώντας ότι οι
επίμαχες πληροφορίες ενδιαφέρουν το κοινό,
συνδέονται με την επαγγελματική του ζωή και
με την ιδιότητά του ως προσώπου που έχει
σημαντικό ρόλο στο δημόσιο βίο, και ότι δεν
κρίθηκε αρμοδίως ότι είναι ανακριβείς ούτε
είναι χρονικά ξεπερασμένες σε σχέση με το
χρόνο δημοσιεύσεώς τους. Η Αρχή έκρινε ότι η
απάντηση της Google Inc, κατά το μέρος που
απορρίπτει το σχετικό αίτημα διαγραφής, είναι
νόμιμα αιτιολογημένη με βάση τα νόμιμα
κριτήρια αξιολόγησης. Δείτε την απόφαση
82/2016.

περίπτωση

αιτήματος

δεν προκύπτει παραβίαση των δικαιωμάτων
της. Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της
υπόθεσης. Κατόπιν τούτου, η Google έστειλε
απάντηση

στην

Αρχή,

με

την

οποία

αναθεώρησε τη θέση της και ικανοποίησε το
αίτημα της προσφεύγουσας για διαγραφή των
συγκεκριμένων συνδέσμων. Στην απόφαση
84/2016 της Αρχής επισημαίνεται περαιτέρω
ότι

στην

περίπτωση

που

μελλοντικά

εμφανιστούν παρόμοιες αναρτήσεις πρέπει
απαραιτήτως

να

επαναληφθεί

η

ίδια

διαδικασία, δηλαδή αίτηση στην εταιρεία με
αναφορά στους προς διαγραφή συνδέσμους
και ανάλογη ειδική αιτιολόγηση του αιτήματος.
Η προσφυγή στην Αρχή χωρίς την προηγούμενη
τήρηση της παραπάνω διαδικασίας θεωρείται
πρόωρη και ως εκ τούτου απαράδεκτη.

Απόρριψη αίτησης για συλλογή και

ανάρτηση των εν λόγω πληροφοριών να είναι

Στη δεύτερη περίπτωση η εταιρεία Google Inc

νόμιμη και θεμιτή, σύμφωνα με το ν.

απέρριψε το αίτημα του προσφεύγοντος για

διαβίβαση

2472/1997. Δείτε τη γνωμοδότηση 8/2016.

κατάργηση του συγκεκριμένου συνδέσμου,

δεδομένων των συμμετεχόντων στους

θεωρώντας

ότι

διαγωνισμούς GMAT

ενδιαφέρει

το

Διαγραφή αποτελεσμάτων αναζήτησης

η

επίμαχη

κοινό,

πληροφορία

συνδέεται

με

την

από τη μηχανή αναζήτησης Google Web

επαγγελματική ζωή και με την ιδιότητα του

Search

προσφεύγοντος ως ιατρού, και ότι δεν είναι

Η Αρχή εξέτασε 3 αιτήματα για κατάργηση

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία Google έκανε

τελευταία

συνδέσμων (links) από τη μηχανή αναζήτησης
Google Web Search (οι οποίοι εμφανίζονται στα
αποτελέσματα
ονοματεπώνυμο

αναζήτησης
των

με

βάση

το

προσφευγόντων),

λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ΔΕΕ της
13.05.2014 για Google Spain SL & Google Inc
κατά Agencia Espanola De Proteccion De Datos
& Mario Costeja Gonzalez C-131/12 και τις

ανακριβής ή ξεπερασμένη, δεδομένου ότι
καταδικάστηκε

πρόσφατα

και

από

το

δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η Αρχή έκρινε ότι η
απάντηση της εταιρείας Google στο αίτημα του
προσφεύγοντος

δεν

είναι

νόμιμα

αιτιολογημένη με βάση τα νόμιμα κριτήρια
αξιολόγησης και ότι οφείλει άμεσα να προβεί
σε κατάργηση του συγκεκριμένου συνδέσμου.
Δείτε την απόφαση 83/2016.

στις

ΗΠΑ

βιομετρικών

Με την απόφαση 86/2016, η Αρχή απεφάνθη
ότι η ζητηθείσα από τον οργανισμό Graduate
Management

Admission

Council

(GMAC)

συλλογή και διασυνοριακή διαβίβαση στις ΗΠΑ
βιομετρικών δεδομένων των συμμετεχόντων
στους διαγωνισμούς GMAT στην Ελλάδα
αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1
του Ν. 2472/1997 και δεν τυγχάνει νόμιμη. Και
τούτο, διότι οι προβαλλόμενοι από τον
οργανισμό

GMAC

σκοποί

επεξεργασίας

δύνανται να πραγματοποιηθούν επαρκώς με
άλλα, ηπιότερα για τα υποκείμενα των
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δεδομένων,

εναλλακτικά

ο

δεν υπάρχει σαφής, ρητή και ειδική νομοθετική

Έκρινε ότι η καταχώριση του προσφεύγοντος

υπεύθυνος

πρόβλεψη για την απουσία ποινικής καταδίκης

στον ΕΚΑΝΑ και στο ΣΠΣ είναι νόμιμη, καθώς σε

επεξεργασίας, έχει ήδη στη διάθεσή του.

για συγκεκριμένα εγκλήματα, η συλλογή και

βάρος του υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι

Επιβολή προστίμων για την αποστολή

επεξεργασία

διέπραξε

οργανισμός

μέσα,

GMAC,

ως

που

πληροφοριών

δεδομένων

αξιόποινη

συγκεκριμένα

εγγράφου. Έκρινε επίσης ότι οι αποφάσεις

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

απουσία ποινικής καταδίκης είναι δυνατό να

διατήρησης της καταχώρισης για χρονικό

Η

λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρ. 7 παρ. 2 στοιχ.

διάστημα πέραν της τριετίας είναι πλήρως

γ’ του ν. 2472/1997. Προκειμένου, ωστόσο, να

αιτιολογημένες. Δείτε την απόφαση 122/2016.

Αρχή

διοικητικό

πραγματοποίησε
έλεγχο

σε

μηνυμάτων

αυτεπάγγελτο

εταιρεία,

κατόπιν

καταγγελιών που αφορούσαν σε αποστολή
αζήτητων

ηλεκτρονικής

αναλογικότητας των δεδομένων εν όψει του

αλληλογραφίας και ευρημάτων άλλων ελέγχων.

προβαλλόμενου σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στάλθηκαν

τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της

διαφημιστικά μηνύματα σε πολύ μεγάλο

εργοδότριας εταιρείας, πρέπει να πληρούνται

Η Αρχή συμμετείχε στη Νατοϊκή άσκηση

αριθμό παραληπτών από τους οποίους δεν είχε

ορισμένες προϋποθέσεις. Δείτε την απόφαση

κυβερνοάμυνας «Cybercoalition 2016»

ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεση και οι

101/2016.

οποίοι δεν είχαν προηγούμενη συναλλακτική

Αίτηση

επαφή

ή

άλλη

επαφή

επαγγελματικού

χαρακτήρα με την εταιρεία. Η Αρχή επισήμανε
ότι τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του

η

θεμελιώδης

αρχή

πλαστογραφίας

πληρούται

μηνυμάτων

και

της

και

εργασία ή προς κατάληψη θέσης σχετικά με

διαφημιστικών

αυτήν

πράξη

προσωπικού χαρακτήρα από υποψήφιους προς

αζήτητων

της

ΕΟΠΥΥ

για

διαβίβαση

δικαστική χρήση
Η Αρχή χορήγησε άδεια στον ΕΟΠΥΥ, ως

αζήτητη επικοινωνία και των άρ. 4 και 5 του ν.

υπεύθυνο

2472/1997 σε συνδυασμό με το άρ. 4 του ν.

αντίγραφα του ατομικού φακέλου υγείας

3471/2006 όσον αφορά το αρχείο επισκέψεων

ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση (αγωγή

σε ιστοσελίδες, και επέβαλε πρόστιμο ύψους

αποζημίωσης λόγω ιατρικού σφάλματος). Δείτε

25.000 και καταστροφή των συναφών αρχείων.

την απόφαση 107/2016.

Δείτε την απόφαση 78/2016.

Χορήγηση

επεξεργασίας,

Στο πλαίσιο του ελέγχου που περιγράφεται

εξυπηρέτηση

στην

ασθενούς

απόφαση

78/2016

Περισσότερα εδώ.

ευαίσθητων δεδομένων σε τρίτο για

άρθρου 11 του ν. 3471/2006, όσον αφορά την

παραπάνω

Άσκηση κυβερνοάμυνας

από 28.11.2016 έως 2.12.2016.

να

διαβιβάσει

Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29
Δείτε τα τελευταία νέα της Ο.Ε. του άρθρου
29 (στα αγγλικά):
-Γνώμη 04/2016 για τις προτάσεις τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με τις εξουσίες των Αρχών Προστασίας

δεδομένων

προς

Δεδομένων όσον αφορά τις Πρότυπες Συμ-

συμφέροντος

βατικές Ρήτρες και τις αποφάσεις επάρ-

υγείας

ζωτικού

κειας – Δείτε το WP 241.

διαπιστώθηκε ότι φυσικό πρόσωπο, που

-Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ

συνδεόταν με την εν λόγω εταιρεία με σχέση

Η Αρχή χορήγησε άδεια σε Νοσοκομείο

εργασίας

δραστηριοποιήθηκε

προκειμένου να παράσχει αντίγραφα ιατρικού

προμηθεύοντας την εν λόγω εταιρεία με αρχεία

φακέλου νοσηλείας σε αιτούντα τρίτο για

διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά

ιατρική χρήση προς εξυπηρέτηση του ζωτικού

-Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ

και συλλέγοντας και χρησιμοποιώντας ο ίδιος

συμφέροντος

Συχνές ερωτήσεις για ευρωπαίους πολίτες

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη

απόφαση 113/2016.

διαφήμιση

Άδεια

ή

έργου,

δικών

του

υπηρεσιών

και

υπηρεσιών τρίτων, αυτοτελώς ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, χωρίς τη συγκατάθεση των
παραληπτών της αλληλογραφίας και χωρίς να
υφίσταται προηγούμενη συναλλακτική σχέση.

του

στον

ασθενούς.

Δείτε

την

ΟΑΕΔ

για

υποψήφιου σε διαγωνισμό βάσει του ν.
2643/1998 σε ευαίσθητα δεδομένα του
τελικώς επιλεγέντος συνυποψηφίου
Η Αρχή χορήγησε άδεια στον ΟΑΕΔ για
πρόσβαση

του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και των αρ. 4

δικαιολογητικά

και 5 του ν. 2472/1997 και καταστροφή των

συνυποψηφίου στον διαγωνισμό για πλήρωση

συναφών

θέσεων ΑΜΕΑ, προκειμένου να ασκήσει τα εκ

Δείτε

την

απόφαση

Νομιμότητα

πιστο-

ποιητικών ποινικού μητρώου γενικής

υποψηφίου
του

σε

αιτήσεις

τελικώς

και

επιλεγέντος

ενστάσεως κατά του πίνακα κατάταξης. Δείτε

έγγραφα.

δικαιώματά

του

μη

διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

οποιοδήποτε

δελτίο Τύπου

και

σχετικά

την απόφαση 123/2016.

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για

για

Η Επιτροπή προτείνει αυστηρούς κανόνες
προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε όλες τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και επικαιροποιεί τους κανόνες προστασίας δεδομένων τους οποίους εφαρμόζουν τα όργανα
της ΕΕ.
Δείτε το

νόμου

χρήσεως και υπεύθυνων δηλώσεων περί
καταδίκης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

υποβολής

του

επεξεργασίας

ρήσεις – Δείτε το WP 245.

πρόσβαση

πρόστιμο 2.000 για παραβιάσεις των διατάξεων

αρχείων.

Συχνές ερωτήσεις για ευρωπαϊκές επιχει-

– Δείτε το WP 246.

Η Αρχή, για την ανωτέρω ενέργεια επέβαλε

79/2016.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

σοβαρή

οικονομικό έγκλημα εργαζομένων

Η Αρχή απέρριψε προσφυγή αλλοδαπού για

Η Αρχή έκρινε ότι στις περιπτώσεις στις οποίες

διαγραφή του από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ.
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6.Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Η Αρχή απαντά…
Για τη νομιμότητα της απεικόνισης προσώπων στα νέα πακέτα τσιγάρων

για τις φωτογραφίες στα νέα πακέτα
τσιγάρων;

(Ενσωμάτωση

Οδηγίας

2014/40/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο).
1.Παραβιάζεται το ιατρικό απόρρητο με

3.Η απεικόνιση θανόντων εμπίπτει στο

Στο άρθρο 29 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ

την κυκλοφορία των νέων πακέτων τσιγά-

ίδιο καθεστώς;

προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ

ρων που απεικονίζουν σοκαριστικές φωτογραφίες/εικόνες ασθενών;

εμπίπτουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν

Η ενδεχόμενη παραβίαση του ιατρικού απορρήτου (άρθρο 13 του ν. 3418/2005), καθώς και
της επαγγελματικής εχεμύθειας (άρθρο 371 ΠΚ)
μέσω της δημοσιοποίησης φωτογραφιών ασθε-

μόνο σε πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή2.

τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την Οδηγία αυτή ως την 20η.05.2016. Από σχετική αναζήτηση που διενήργησε η Αρχή, προέ-

4.Τι ισχύει για την απεικόνιση μερών του

κυψε ότι η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής4 εν-

σώματος ατόμων εν ζωή;

σωματώσει την Οδηγία 2014/40/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη.

νών στα νέα πακέτα τσιγάρων, εκφεύγει, κα-

Η φωτογραφική απεικόνιση μερών του σώμα-

ταρχήν, του προστατευτικού πεδίου του ν.

τος ατόμων εν ζωή (π.χ. στένωση και απόφραξη

Σημειώνεται, πάντως, ότι τόσο η Οδηγία

2472/1997.

αρτηριών, καρκίνος των πνευμόνων, καταστρο-

2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

φή δοντιών και ούλων), από τα οποία δεν μπο-

του Συμβουλίου όσο και η εξουσιοδοτική Οδη-

ρεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα των ατόμων,

γία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής κάνουν λόγο

δεν συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-

για «έγχρωμες φωτογραφίες», «εικόνες για την

2.Η φωτογραφική απεικόνιση ασθενών
στα νέα πακέτα τσιγάρων εμπίπτει στον
νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδο-

νων κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου

υγεία», χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα σε

μένων;

2472/1997.

φωτογραφίες ασθενών, ώστε να προκύπτει

Η απεικόνιση προσώπων στα νέα πακέτα τσιγά-

5.Είναι επιτρεπτή η προβολή εικόνων με

ρων, στις οποίες υποδηλώνεται μια συγκεκρι-

ασθενείς χωρίς τη γραπτή συναίνεσή

μένη κατάσταση υγείας των προσώπων αυτών
(ιδίως καρκίνος), συνιστά καταρχήν επεξεργα-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την κατ’ εξου-

σθητων.

σιοδότηση Οδηγία3 2014/109/ΕΕ σχετικά με τη

νόμος 2472/1997 θα πρέπει η φωτογραφική
απεικόνιση προσώπων (ασθενών) στα πακέτα
τσιγάρων α) να αφορά σε πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή, και β) να πραγματοποιείται
από

κατασκευαστές

προϊόντων

καπνού-

καπνοβιομηχανίες που έχουν τη δραστηριότητά
τους στην Ελλάδα ή σε τόπο όπου βάσει του
δημοσίου διεθνούς δικαίου εφαρμόζεται το

πράγματι ότι πρόκειται για φωτογραφίες προσώπων που πάσχουν από κάποια ασθένεια.

τους;

σία προσωπικών δεδομένων, και μάλιστα ευαί-

Περαιτέρω, προκειμένου να τύχει εφαρμογής ο

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Στο προστατευτικό πεδίο του νόμου 2472/1997

θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών

1.Άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2472/1997.
2.Βλ. άρθρο 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με το
άρθρο 35 ΑΚ, τη Γνώμη 4/2007 της Ομάδας του Άρθρου 29
σχετικά με την έννοια του όρου «δεδομένα προσωπικού

προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποι-

χαρακτήρα, 20.06.2007, σελ. 27-28 και, μεταξύ άλλων, τις υπ’

ούνται για τα προϊόντα καπνού, με την οποία

αρ. 100/2001, 32/2006 και 38/2010 αποφάσεις της Αρχής.

ενέταξε στη βιβλιοθήκη αυτή 3 σύνολα εικό-

3.Στην παρ. 3 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του

νων, αποτελούμενα από 14 εικόνες έκαστο,

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρέχεται η

στις οποίες απεικονίζονται πρόσωπα ανθρώ-

εξουσιοδότηση στην Επιτροπή να θεσπίσει και να προσαρμόσει τη βιβλιοθήκη εικόνων (για την οποία γίνεται λόγος στην

πων εν ζωή, πρόσωπα θανόντων, μέρη ανθρω-

παράγραφο 1 στοιχ. α΄ του άρθρου 10), λαμβάνοντας υπόψη

πίνου σώματος και φωτογραφίες παιδιών.

τις επιστημονικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά.
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 360/22 από
17.12.2014.

1

ελληνικό δίκαιο .

4.Τελευταία ενημέρωση 01.06.2016.
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Εκδηλώσεις
Στις 25.10.2016, ειδικός επιστήμονας

της

Αρχής (Ε. Σιουγλέ) παρουσίασε εισήγηση στο
eHealth Forum 2016 - «eHealth: Catalyst for
reform - Enabler for growth» με θέμα «Θέματα
Εφαρμογής του Πλαισίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Στις 19.11.2016, ειδικός επιστήμονας της
Αρχής (Ε. Σιουγλέ) παρουσίασε εισήγηση στο
σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων στις Σχολικές Μονάδες» που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου
Περιστερίου.

εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Το νέο νομο-

πουλος). Δείτε περισσότερα εδώ.

θετικό πλαίσιο στα προσωπικά δεδομένα μετά

Στις 9.12.2016, ειδικός επιστήμονας της Αρ-

την

χής (Ρ. Λωσταράκου) συμμετείχε σε ημερίδα
που συνδιοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με το Νορβηγικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Πανεπιστημίου του Όσλο σχετικά με τις Νέες
Τεχνολογίες, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και τη
νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Στην εκδήλωση του Hellenic CIO Forum με
τίτλο «Security trends, the Ηacking landscape

υιοθέτηση

του

Γενικού

Κανονισμού

2016/679/ΕΚ» στο οποίο απηύθυνε χαιρετισμό
ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος και συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και πρώην αν.
μέλος της Αρχής (Ζ. Καρδασιάδου, Θ. Τουτζιαράκη, Α. Μπούρκα, Γ. Λαζαράκος). Δείτε περισσότερα εδώ.

Στην επιστημονική εκδήλωση του ΔΣΑ, σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα

and the upcoming law GDPR in practice», που

«Το νέο πλαίσιο για την προστασία των προσω-

διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 19.1.2017, συμ-

πικών δεδομένων», στις 24.1.2017, συμμετείχε

μετείχε ο διευθυντής της Γραμματείας της Αρ-

ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Φ. Παναγοπού-

χής (Β. Ζορκάδης) με παρουσίαση με θέμα το

λου) με εισήγηση με τίτλο: «Οι νέες αρμοδιότη-

«Νέο θεσμικό τοπίο προστασίας δεδομένων

τες των αρχών προστασίας και τα νέα δικαιώματα των πολιτών». Χαιρετισμό απηύθυνε ο

Στις 21.11.2016, ειδικός επιστήμονας της

στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Δείτε το πρόγραμμα

Αρχής (Ε. Σιουγλέ) μίλησε στους μαθητές της Γ’

εδώ.

νιστής ήταν ο καθηγητής Σ. Βλαχόπουλος, μέ-

Στις 20.1.2017 έλαβε χώρα στη Φλωρεντία το

λος της Αρχής. Δείτε εδώ.

συνέδριο που αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο

Στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

ενός διετούς προγράμματος (Φεβρουάριος

του

2015-Ιανουάριος 2017) για την προώθηση της

«Πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατες εξελί-

τάξης του 1ου Γυμνάσιου Πεύκης για τα
«Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο» στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20 Νοεμβρίου 2016).

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

της Αρχής (Φ. Παναγοπούλου και Δ. Ζωγραφό-

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιω-

Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος και συντο-

ΔιΜΕΕ

(27-28.1.2017)

με

θέματα

ξεις στην Ελλάδα και την ΕΕ - Ο νέος Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων και η επίδρασή

Στις 9-10.12.2016 πραγματοποιήθηκε το διε-

δών Δικαιωμάτων από τις εθνικές αρχές αν-

πιστημονικό συνέδριο «Ιατρική Ευθύνη και

θρωπίνων δικαιωμάτων και δη τις ΕΑΠΔΠΧ. Το

αποκατάσταση της νομιμότητας του τηλεοπτι-

Βιοηθική IV», με κεντρικό θέμα «Παιδί και

συνέδριο έγινε μετά και από τη συμπλήρωση

κού τοπίου - Ελευθερία έκφρασης και δυσφημι-

Βιοηθική», σε συνδιοργάνωση της Ερευνητικής

ενός ερωτηματολογίου από τις συμμετέχουσες

στικός λόγος», ειδικός επιστήμονας της Αρχής

ομάδας Πληροφορία: Ρύθμιση, Ιστορία και

αρχές. Η Αρχή συμμετείχε τόσο στη συμπλήρω-

(Δ. Ζωγραφόπουλος) παρουσίασε εισήγηση με

Πολιτισμός, Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πλη-

ση του ερωτηματολογίου όσο και στο συνέδριο

ροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, της E-

με εκπροσώπηση από ειδικό επιστήμονα (Μ.

THEMIS και των εκδόσεων «Νομική Βιβλιοθή-

Αλικάκου).

κη». Σε αυτό συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες

Στις 20 και 21.1.2017 πραγματοποιήθηκε

του στα ηλεκτρονικά δίκτυα και υπηρεσίες - Η

θέμα «Το σύστημα προσφυγών και κυρώσεων
στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων».
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Λίγα λόγια για την Αρχή

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Στο πλαίσιο της καθιερωμένης από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Ευρωπαϊκής
Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή γιόρτασε την 11η ΕΗΠΔ με τη διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας (δείτε το πρόγραμμα εδώ) στις 26.1.2017 στην έδρα της και ομιλητές ειδικούς
επιστήμονες της Αρχής. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού η ημερίδα επαναλήφθηκε στις
2.2.2017 και 9.2.2017. Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις εδώ.

Επικαιρότητα
-Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής Κ. Μενουδάκου στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 22.1.2017, με
αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δείτε τη συνέντευξη εδώ.
- Άρθρο του Προέδρου της Αρχής Κ. Μενουδάκου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 29.1.2017,
με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: «Παγκοσμιοποίηση και
προσωπικά δεδομένα». Δείτε το άρθρο εδώ.
-Συνέντευξη της Χ. Λάτσιου (Δικηγόρου-ΕΕΠ στην Αρχή) στο Οδοντιατρικό Βήμα, τεύχος 113,
Νοεμ-Δεκ 2016: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Οδοντιατρική.

Η

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
είναι ανεξάρτητη συνταγματικά
κατοχυρωμένη δημόσια Αρχή, συστάθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την
εποπτεία
της
εφαρμογής
του
ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων
που αφορούν την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς
και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων
που της ανατίθενται κάθε φορά.

Εγγραφή

Γ

ια να λαμβάνετε το newsletter της
Αρχής, στείλτε μας e-mail στη
δ/νση newsletter@dpa.gr με θέμα
ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

Η

Αρχή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που
ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της. Η άσκηση διαρκεί από 3
μήνες -κατ’ ελάχιστον- έως 1 έτος και
είναι μη αμειβόμενη.

Χρήσιμες Συνδέσεις
Βιβλιογραφική Επικαιρότητα
 Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing). Mια ηθικο-

Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

συνταγματική θεώρηση. Πρόλογος: Γεώργιος-Σταύρος I. Κούρτης
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2016, σ. 1-150.
Η μονογραφία πραγματεύεται τον θεσμό του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στο
δημόσιο δίκαιο ή αλλιώς «whistleblower», κατά τον αγγλοσαξονικό όρο, υπό την έννοια του πληροφοριοδότη σε ένα σύστημα καταγγελιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 Σύνταγμα - Κατ’ άρθρο ερμηνεία.
Φ. Σπυρόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος, Γ. Γεραπετρίτης
Εκδόσεις Σάκκουλα 2017.
Μια ολοκληρωμένη ερμηνεία άρθρο προς άρθρο του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος. Το έργο εκτείνεται σε δύο χιλιάδες σελίδες, με τη συμβολή 60 συγγραφέων

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

προερχόμενων από διάφορους κλάδους της επιστήμης του δικαίου.
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