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Περιεχόμενα Τεύχους
Η Αρχή έκρινε : σελ.1-3

Προειδοποίηση

ευαίσθητων

Γνωμοδοτήσεις : σελ.4

προσωπικών του δεδομένων σχετικών με

Ευρωπαϊκά-Διεθνή : σελ.4

ποινική δίωξη. Στη συνέχεια, ο αρχικώς

Ανακοινώσεις : σελ.4

παράνομη

Η Αρχή έκρινε…
στον

ΙΣΑ

για

ανακοίνωση ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων σε τρίτον

επεξεργασία

προσφεύγων υπέβαλε την ως άνω αίτηση
θεραπείας

ζητώντας την επιβολή στον ΙΣΑ

αυστηρότερης

κύρωσης,

ήτοι

αυτής

του

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε στη

προστίμου. Στην εν λόγω αίτηση θεραπείας ο

Γενική

Διοίκησης

αιτών δεν επικαλέστηκε ούτε τεκμηρίωσε

δεδομένα

λόγους που να αποδεικνύουν υλική ή ηθική

Επιθεωρήτρια

ευαίσθητα

Δημόσιας

προσωπικά

Επικαιρότητα : σελ.4
Βιβλιογραφική επικαιρότητα : σελ.4
Εκδηλώσεις : σελ.5-6

προσφεύγοντος σχετικά με εκκρεμή ποινική

βλάβη

του

καταγγελίες κατά της Alpha Bank, 4 καταγγελίες

δίωξη σε βάρος του, χωρίς την προηγούμενη

προερχομένη

προσβαλλόμενη

κατά της Εθνικής Τράπεζας και 3 καταγγελίες

ενημέρωσή του και άδεια της Αρχής. Η Αρχή

απόφαση και, συνεπώς, δεν θεμελιώθηκε το

κατά της Eurobank, που αφορούσαν όχληση σε

απηύθυνε

να

έννομο συμφέρον του για την υποβολή αίτησης

λάθος πρόσωπο, οπότε και εξετάστηκε το

επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

θεραπείας κατά της προσβαλλόμενης πράξης.

ζήτημα της ακρίβειας των δεδομένων και της

σχετικά με ποινικές διώξεις -των οποίων έλαβε

Δείτε την απόφαση 73/2018.

διαδικασίας διόρθωσης αυτών. Σε 3 από τις 11

προειδοποίηση

στον

ΙΣΑ

γνώση εξ αφορμής εκκρεμούς ποινικής δίκης
στην οποία συμμετέχει- τηρώντας την κείμενη

των

Πρόστιμα

εννόμων
από

σε

συμφερόντων
την

τράπεζες

για

μη

προαναφερόμενες περιπτώσεις κατά της Alpha
Bank σημειώθηκε λάθος στη διαδικασία, με

εκπλήρωση υποχρέωσης τήρησης και

αποτέλεσμα, παρά τη σηματοδότηση του

δεδομένων και αφού προηγουμένως έχει

επεξεργασίας

επίμαχου τηλεφωνικού αριθμού, αυτός να

ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για

στοιχείων για τους οφειλέτες τους

νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών

τη διαβίβαση αυτή. Δείτε την απόφαση
54/2018.

Απόρριψη

θεραπείας

ως

ακριβών

χρησιμοποιηθεί και πάλι. Επιβλήθηκε στην

Η Αρχή εξέτασε καταγγελίες κατά τραπεζών
σχετικά

αίτησης

περαιτέρω

με

τηλεφωνικές

οχλήσεις

που

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης
οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, είτε

απαράδεκτης

αυτές γίνονται για λογαριασμό των τραπεζών
Η Αρχή απέρριψε αίτηση θεραπείας κατά της

από ΕΕΟ είτε από τις ίδιες τις τράπεζες. Οι

με αριθμ. 54/2018 απόφασης της Αρχής ως

σχετικές καταγγελίες είχαν ομαδοποιηθεί για

απαράδεκτης

τον

λόγω

έλλειψης

εννόμου

αποτελεσματικότερο

χειρισμό

τους.

συμφέροντος του αιτούντος. Ειδικότερα, με την

Συγκεκριμένα, επρόκειτο, κατά το χρονικό

ανωτέρω απόφαση η Αρχή είχε επιβάλει στον

διάστημα από 2015 έως 2017, για 11

ΙΣΑ την κύρωση της προειδοποίησης για

τράπεζα πρόστιμο, και της απευθύνθηκε
σύσταση να προβεί σε βελτίωση της όλης
διαδικασίας διόρθωσης των στοιχείων των
οφειλετών. Σε 1 από τις 4 προαναφερόμενες

περιπτώσεις

κατά

της

Εθνικής

Τράπεζας

εμφιλοχώρησε σφάλμα, με αποτέλεσμα, παρά
τη σηματοδότηση του επίμαχου τηλεφωνικού
αριθμού, αυτός να χρησιμοποιηθεί και πάλι.
Τέλος, σε 2 από τις 3 προαναφερόμενες
περιπτώσεις κατά της Eurobank, παρότι οι
οφειλέτες είχαν προβεί σε επικαιροποίηση των
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στοιχείων επικοινωνίας τους, εμφιλοχώρησε

δημοσιογράφου,

σφάλμα, με αποτέλεσμα, οι παλαιοί αριθμοί

αστυνομικός εθεάθη να φέρει συσκευή με

διοικητική

τηλεφωνικής κλήσης να μην έχουν διαγραφεί.

χαρακτηριστικά

τοποθέτηση της εν λόγω κάμερας, ο σκοπός της

Λαμβάνοντας

να

τους

υπόθεσης

Ωστόσο,

την

έλεγχο

της

σαφής.

εγκρίνει

υφίσταται κάποιο άλλο στοιχείο από το οποίο

διερεύνησης

ήταν

που

τοποθέτησης

δεν

των

σχετικών

παροχής πληροφοριών από την Ελληνική

να προκύπτει η λειτουργία και χρήση της

το

ελάχιστο

Αστυνομία, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί

κάμερας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

προβλεπόμενο πρόστιμο. Δείτε τις αποφάσεις

αν στο συγκεκριμένο περιστατικό διενεργήθηκε

των κρατούμενων με τους δικηγόρους τους.

55, 56, 57/2018.

επεξεργασία

προσωπικού

Επομένως, δεν μπορεί με βεβαιότητα να

Απόρριψη προσφυγής σχετικά με το

χαρακτήρα μέσω βιντεοσκόπησης. Η Αρχή

τεκμηριωθεί ότι διενεργήθηκε επεξεργασία

προχώρησε σε συστάσεις προς την Ελληνική

δεδομένων

Αστυνομία όπως προβαίνει στις αναγκαίες

βιντεοσκόπησης

αναρμοδιότητας

ενέργειες ώστε η διαδικασία διερεύνησης

κάμερας. Τελικά, η Αρχή, απηύθυνε στην ΕΛΑΣ

Η Αρχή απέρριψε, λόγω αναρμοδιότητας,

παραπόνων που σχετίζονται με επεξεργασία

σχετική σύσταση όπως φροντίσει ώστε να

αίτημα σχετικό με την ικανοποίηση του

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι

τηρούνται εφεξής οι προϋποθέσεις νόμιμης

δικαιώματος αντίρρησης του υποκειμένου των

προσηκόντως

εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων

δεδομένων, με το οποίο ζητείτο η διόρθωση και

συνεργάζεται αποτελεσματικά με την Αρχή.

βιντεοεπιτήρησης.

επικαιροποίηση των δεδομένων του από το

Δείτε την απόφαση 59/2018.

64/2018.

Ειδικό Ληξιαρχείο. Ο προσφεύγων ζήτησε από

Αναφορά για κρυφή κάμερα στον χώρο

Επιβολή προστίμου σε υπευθύνους

διαβούλευσης των κρατούμενων με τους

επεξεργασίας για την πραγματοποίηση

δικηγόρους στην ΓΑΔΑ

μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων

του δεδομένα, που τηρούνται στο αρχείο του

Η Αρχή εξέτασε αναφορά για την τοποθέτηση

Η Αρχή προχώρησε σε συντονισμένη δράση

Ληξιαρχείου,

αναβιώσει

κρυφής κάμερας, με δυνατότητα μετάδοσης

ελέγχου σε εταιρείες για τις οποίες είχε λάβει

ληξιαρχική πράξη. Εν τούτοις, η Αρχή έκρινε ότι

εικόνας και ήχου, σε χώρο της ΓΑΔΑ. Έκρινε ότι

μεγάλο αριθμό παραπόνων για μη ζητηθείσες

το συγκεκριμένο αίτημα υπερβαίνει τα όρια της

η τοποθέτηση έγινε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι

τηλεφωνικές κλήσεις, με σκοπό την προώθηση

νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών

προϋποθέσεις νομιμότητας για την τοποθέτηση

προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της

δεδομένων, καθώς και ότι ζητήματα ακρίβειας

και

συστήματος

δράσης αυτής ελέγχθηκε η δραστηριότητα των

των δεδομένων που περιέχονται σε ληξιαρχικά

βιντεοεπιτήρησης, ενώ ο σκοπός, τον οποίο

εταιρειών Wind, Vodafone, ΟΤΕ και Cosmote,

βιβλία και της σχετικής αμφισβήτησης και

επικαλέστηκε η ΕΛΑΣ (επιτήρηση και ασφάλεια

με επιτόπιο έλεγχο τόσο στις εγκαταστάσεις

διόρθωσης επιλύονται με την ειδικότερη

προσαγομένων και προσωπικού, πρόληψη

των ίδιων των εταιρειών όσο και στις

διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον ΚΠολΔ.

έκνομης ενέργειας, κ.λπ.), δεν συνιστά νόμιμο

εγκαταστάσεις

Δείτε την απόφαση 58/2018.

λόγο εγκατάστασης της κάμερας. Περαιτέρω,

εταιρείας

Εξέταση καταγγελίας για χρήση από

όταν η αναφορά υποβλήθηκε στην Αρχή δεν

κλήσεων. Η Αρχή συνέλεξε πλήρη αρχεία των

υπήρχε η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και

κλήσεων που διενεργήθηκαν για το πρώτο

επιτόπιου διοικητικού ελέγχου εκ μέρους της

εξάμηνο του έτους 2017 τα οποία και

στολή

Αρχής, λόγω του χρόνου που είχε μεσολαβήσει

αντιπαρέβαλε με τα μητρώα του άρθρου 11

Η

και λόγω του ότι η κάμερα είχε αφαιρεθεί.

του ν. 3471/2006 που τηρούν οι πάροχοι

δικαίωμα

επιβλήθηκε

αντίρρησης

λόγω

την Αρχή να διατάξει τη ∆/νση Αστικής και

∆ηµοτικής

Κατάστασης

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, να επικαιροποιήσει τα προσωπικά

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

πράξη

και

διόρθωση

που

κάμερας,

Παρόλο που δεν αποδείχθηκε ότι έχει εκδοθεί

Κατόπιν

στοιχείων,

διαδικασία

φορητής

οποία

ενσωματωμένη σε ειδική θήκη στη στολή του.

τη

τη

στην

εφαρμόζουν η Εθνική και η Eurobank για τον
και

υπόψη

υπόθεση

προκειμένου

να

αστυνομικό κάμερας ενσωματωμένη στη

Αρχή

εξέτασε,

κατόπιν

καταγγελίας

δεδομένων

τεκμηριωμένη

λειτουργία

ενός

και

όπως

προσωπικού
με

χαρακτήρα

χρήση

Δείτε

της

την

συνεργαζόμενης

πραγματοποίησης

εν

μέσω
λόγω

απόφαση

με

αυτές

τηλεφωνικών
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υπηρεσίας τηλεφωνίας. Από την εν λόγω

Επίπληξη σε εταιρεία για έλλειψη

Η Αρχή απέρριψε την προσφυγή αλλοδαπού

αντιπαραβολή προέκυψε μεγάλος αριθμός μη

κατάλληλων μηχανισμών ασφαλείας για

για τη διαγραφή των δεδομένων του από τον

νόμιμων κλήσεων. Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε

την αποφυγή hacking

Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών,

τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι παραπάνω
εταιρείες και έκρινε ότι αν και έχουν βελτιώσει

του ως επικίνδυνου για την εθνική ασφάλεια

κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην

γνωστοποίηση

παραβίασης

της χώρας και προ της παρόδου τριετίας από

πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά

προσωπικών

αφορούσε

την αρχική εγγραφή, και στη συνέχεια, στο

μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης

επίθεση ασφαλείας, αποτέλεσμα κακόβουλης

πλαίσιο επανεξέτασης του διοικητικού μέτρου,

τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό

εξωτερικής ενέργειας. H εταιρεία υπέβαλε τη

αποφασίσθηκε

διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση

γνωστοποίηση στην Αρχή εντός 72 ωρών από

απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα. Δείτε την

παλαιότερων αποφάσεων (66, 65, 63 και

τη στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού

απόφαση 70/2018.

64/2016

περιστατικού
δεδομένων

που

η

επιβολή

εκ

νέου

της

είχαν

και πραγματοποίησε αμέσως ενέργειες για τη

πραγματευθεί το ίδιο ζήτημα. Η Αρχή, για το

διερεύνηση και αντιμετώπισή του, ενώ επίσης

Προειδοποίηση

σύνολο των ανωτέρω παραβάσεων, επέβαλε σε

ενημέρωσε

προηγούμενης ενημέρωσης οφειλετών σε

καθεμία από τις εταιρείες πρόστιμο 150.000

ηλεκτρονικού της καταστήματος) των οποίων

ευρώ. Δείτε τις αποφάσεις 60, 61, 62, και

τα δεδομένα διέρρευσαν. Η Αρχή απηύθυνε

63/2018.

επίπληξη στην εταιρεία λόγω του ότι δεν είχε

αντίστοιχα),

οι

οποίες

Κατάλογος με τα είδη των πράξεων
επεξεργασίας

που

πρόσωπα

για

την

(πελάτες

επικαιροποίηση

του

του

χρησιμοποιούμενου λογισμικού, δεν διέθετε
επαρκείς μηχανισμούς για την ανίχνευση

εκτίμησης

αυτών των επιθέσεων ούτε διαδικασίες για την

αντικτύπου σχετικά με την προστασία

τακτική αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας,

δεδομένων

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η εταιρεία

για

υπόκεινται

μεριμνήσει

τα

στην

απαίτηση

διενέργεια

Η Αρχή αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση
του σχεδίου καταλόγου με τα είδη των

πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην
απαίτηση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου
(άρθρο 35 παρ. 4 ΓΚΠΔ), βάσει των συστάσεων

αμέσως μόλις έλαβε γνώση του περιστατικού
προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
υλοποιώντας και μέτρα ασφάλειας για τη
θωράκιση της ασφάλειας στο μέλλον. Δείτε την
απόφαση 67/2018.

την

ανακοίνωση του τροποποιημένου καταλόγου

υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού

στο ΕΣΠΔ. Δείτε την απόφαση 65/2018.

παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Μη νόμιμη αποστολή διαφημιστικών

Τράπεζα υπέβαλε στην Αρχή γνωστοποίηση

μηνυμάτων μέσω Viber

περιστατικού

γνώμης

7/2018

του

ΕΣΠΔ

και

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πελάτη εμπορικής
επιχείρησης, ο οποίος μία ημέρα πριν την

εφαρμογή

του

ΓΚΠΔ

έλαβε

μέσω

της

εφαρμογής Viber μήνυμα με το οποίο τον
ενημέρωνε ότι θα συνεχίσει να αποστέλλει
περαιτέρω μηνύματα προωθητικού χαρακτήρα.
Ο πελάτης είχε χορηγήσει τον τηλεφωνικό του
αριθμό

στην

επιχείρηση

στο

πλαίσιο

προηγούμενης συναλλαγής. Η Αρχή έκρινε ότι
στην

περίπτωση

της

εφαρμογής

Viber

εφαρμοζόταν κατά τον χρόνο αποστολής του
μηνύματος

ο

ν.

2472/1997

και

πλέον

εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ και ότι η αποστολή του
μηνύματος δεν ήταν νόμιμη, καθώς δεν υπήρξε

συγκατάθεση ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί
υπέρτερο έννομο συμφέρον του υπευθύνου
επεξεργασίας, καθώς ο πελάτης δεν είχε
ενημερωθεί

ειδικά

για

τον

σκοπό

της

παραβίασης

προσωπικών

περιπτώσεις

κοινοποίησης

παραστατικών πελατών σε διαφορετικό πελάτη

της υπηρεσίας Private Banking. Η τράπεζα
προχώρησε σε διερεύνηση και εντοπισμό των
λαθών, καθώς και στη θέσπιση ελεγκτικών
μηχανισμών και δικλείδων ασφαλείας για την
αποφυγή τους
ενημέρωσε

στο

τα

μέλλον, ενώ επίσης

επηρεαζόμενα

από

το

περιστατικό πρόσωπα. Η Αρχή της απηύθυνε
επίπληξη λόγω του ότι η γνωστοποίηση
υποβλήθηκε

στην

υποχρέωση

περίπτωση τιτλοποίησης οφειλής τους
Η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, για μη τήρηση
της υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης
οφειλέτη για την τιτλοποίηση οφειλής του, με
αποτέλεσμα

ο

οικονομική

τελευταίος

βλάβη

και

να

υποστεί

συγκεκριμένα

να

στερηθεί της δυνατότητάς του να κάνει χρήση
ευνοϊκότερων

για

εκείνον

διατάξεων

προκειμένου να αντιμετωπίσει τη σχετική
οφειλή του προς το ΤΠΔ. Σημειωτέον, ο

προσφεύγων-δανειολήπτης έγινε γνώστης της
ως άνω τιτλοποίησης από τυχαίο γεγονός το

Αρχή

Σύσταση σε Γενικό Νοσοκομείο να
διακόψει την επεξεργασία ευαίσθητων
δεδομένων ασθενούς

δεδομένων. Το περιστατικό αφορούσε λίγες
μεμονωμένες

για

2016. Δείτε την απόφαση 71/2018.

Επίπληξη σε τράπεζα για μη έγκαιρη

της

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

ενόψει του ότι κρίθηκε νόμιμη η καταχώρισή
Εταιρεία αθλητικών ειδών υπέβαλε στην Αρχή

καθυστερημένα,

δηλαδή μετά την πάροδο 72 ωρών από τη
στιγμή που η τράπεζα έλαβε γνώση του
περιστατικού, χωρίς να τεκμηριώνονται λόγοι
που θα δικαιολογούσαν την καθυστέρηση
αυτή. Δείτε την απόφαση 68/2018. Δείτε,
επίσης, την απόφαση 69/2018.

Η Αρχή απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε
νοσοκομείο να διακόψει τυχόν περαιτέρω
επεξεργασία

ευαίσθητων

δεδομένων

προσφεύγοντος και όπως εφαρμόζει με τη
δέουσα επιμέλεια τις εθνικές και ευρωπαϊκές
διατάξεις

περί

δεδομένων,

προστασίας

καθώς,

κατόπιν

προσωπικών
καταγγελίας,

αποδείχθηκε ότι κοινολόγησε στο Υπουργείο
Εσωτερικών και εκείνο στο Υπουργείο Υγείας,
επικαλούμενο αρμοδιότητα του δεύτερου ως
εποπτεύοντος Υπουργείου του Νοσοκομείου,
το

ιατρικό

αναπηρίας

πόρισμα
του

πιστοποίησης

προσφεύγοντος

της
χωρίς

ενημέρωσή του, χωρίς συγκατάθεσή του και
σχετική άδεια της Αρχής και χωρίς να
διαγράψει το όνομα του υπαλλήλου στον οποίο

αναφερόταν, ώστε να μην είναι δυνατή η
ταυτοποίηση αυτού από το αρμόδιο για
γνωμοδότηση επί της χορήγησης ή μη ειδικής
άδειας Υπουργείο, παραβιάζοντας, έτσι, και την

περαιτέρω χρήσης του αριθμού του. Η Αρχή

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για

αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας των

απηύθυνε

διαγραφή του από τον ΕΚΑΝΑ

δεδομένων. Δείτε την απόφαση 72/2018.

σχετική

σύσταση.

Δείτε

την

απόφαση 66/2018.
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Ευρωπαϊκά-Διεθνή
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Δείτε τα τελευταία νέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων (EDPB) εδώ.

Γνωμοδοτήσεις Αρχής
Γνωμοδότηση επί του νομοσχεδίου «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» κατόπιν
σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δείτε τη γνωμοδότηση 2/2018.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη διατήρηση των δηλώσεων

Επικαιρότητα - Συνεντεύξεις
Στις 12.12.2018 επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ν.
Βούτση, η έκθεση πεπραγμένων 2017 της Αρχής, από τον Πρόεδρο της
Αρχής, κ. Κ. Μενουδάκο. Δείτε περισσότερα εδώ.

περιουσιακής κατάστασης 2016-2017 στο Πληροφοριακό
Σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, σύμφωνα με τον ν. 4571/2018

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις». Δείτε τη γνωμοδότηση 3/2018.

Επίσης, στις 27.12.2018, επιδόθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής η εν λόγω
έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. Δείτε σχετικά εδώ.

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα

Δείτε τα βίντεο της ενημερωτικής καμπάνιας της Αντιπροσωπείας της

& Αρθρογραφία

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων:

Άρθρο του Προέδρου της Αρχής, κ. Κ. Μενουδάκου,

«Πάρε τον έλεγχο»

στη neaselida.gr: «Πραγματική ευκαιρία και όχι υπο-

«Έχετε το δικαίωμα» Μέρος I
«Έχετε το δικαίωμα» Μέρος II

χρεωτικό βάρος». Δείτε το άρθρο εδώ.

Άρθρο του αν. μέλους της Αρχής, Γρηγόρη Τσόλια,
στο www.lawspot.gr: «Η επίδραση του νέου δικαίου
της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων
στην ποινική δίκη». Δείτε το άρθρο εδώ.

Ανακοινώσεις
Mε αφορμή τον μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που εξακολουθεί να
δέχεται η Αρχή από πολίτες, οι οποίοι, κατόπιν ενημερωτικών επιστολών

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

που λαμβάνουν από διάφορους οργανισμούς, επιχειρήσεις, κ.λπ.,

Άρθρο του αν. μέλους της Αρχής, Γρηγόρη Τσόλια,
στο www.lawspot.gr: «Η επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων από το δικηγόρο σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ».
Διαβάστε το άρθρο εδώ.

(υπεύθυνους επεξεργασίας), εσφαλμένα θεωρούν ότι καλώντας την Αρχή

Από την ψηφιακή επανάσταση στην ψηφιακή επιτή-

μπορούν να λάβουν πληροφορίες για ζητήματα σχετικά με την παροχή των

ρηση - Νέα μέσα, δημοσιότητα και πολιτική

υπηρεσιών των οργανισμών/επιχειρήσεων αυτών ή ότι απευθύνονται στον
DPO τους, η Αρχή έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
Συγκεντρωτικά στοιχεία γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης

Μαρίνα Ρήγου
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δείτε εδώ.
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Εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου Biennial Athenian Policy Forum Conference 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στις
6-8.7.2018 έλαβε μέρος ειδική επιστήμονας της Αρχής (Ε. Σιουγλέ) με παρουσίασή της με τίτλο «Does Personal Data Security Matter for the Adoption
of ISO 9000 Certification and Firm Performance?»

Ειδική επιστήμονας της Αρχής (Ε. Μαραγκού) συμμετείχε ως εισηγήτρια στα σεμινάρια του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για τον ΓΚΠΔ στις
13.7.2018.

Ειδική επιστήμονας της Αρχής (Ε. Σιουγλέ) συμμετείχε ως εισηγήτρια στα σεμινάρια του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για τον ΓΚΠΔ στις 5 και
7.7.2018.

Στις 6.9.2018 διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών,
ενημερωτική συνεδρία με θέμα «Προστασία δεδομένων και αρχική καταγραφή στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης». Σκοπός της συνεδρίας
ήταν να γνωρίσει στους συμμετέχοντες τα βασικά σημεία του ΓΚΠΔ σχετικά με την καταγραφή και ταυτοποίηση των προσφύγων στα κέντρα υποδοχής.
Συμμετείχε η ειδική επιστήμονας της Αρχής Ε. Μαραγκού.

Στις 13.9, 27.9, 1.11 και 15.11.2018, η ειδική επιστήμονας της Αρχής, Ε. Σιουγλέ, παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων: Οι υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης», στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

Στις 13.9.2018 το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε, στο πλαίσιο της 83 ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με θέμα
«GDPR και Ασφάλιση: στον λαβύρινθο υπάρχει μίτος». Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, και το μέλος

Κ. Χριστοδούλου. Δείτε περισσότερα εδώ.

Στις 13.10.2018 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) διοργάνωσε, με την υποστήριξη της Αρχής, εκδήλωση
με θέμα «Τα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων», στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της Αρχής κ. Μενουδάκος και συμμετείχαν στελέχη της Αρχής. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Η 40η Διεθνής Σύνοδος των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων, με τίτλο «Debating Ethics – Dignity and Respect in data-driven life», έλαβε χώρα
στις 22-26.10.2018 στις Βρυξέλλες με παράλληλες εκδηλώσεις στη Σόφια. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

Στις 31.10.2018, σε εκδήλωση που οργάνωσε στα κεντρικά γραφεία της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποίησε ομιλία η ειδική επιστήμονας της Αρχής Ε. Μαραγκού.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Στις 31.10 και 1.11.2018 διεξήχθη το 1ο Συνέδριο Τομέα Διοικητικής Επιστήμης, με θέμα «Δημόσια Διακυβέρνηση: Προοπτικές και Προκλήσεις στον
21ο αιώνα», το οποίο διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστημών και στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, ως προεδρεύων στη θεματική ενότητα «Δημόσιες Πολιτικές και
Δράσεις», καθώς και στο στρογγυλό τραπέζι.

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) και η Ελληνική
Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών διοργάνωσαν συνέδριο με θέμα «Τεχνολογία και Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
(ΙΥΑ)» στις 2-3.11.2018, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποίησε ομιλία ο Πρόεδρος της Αρχής,
Κ. Μενουδάκος.
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Λίγα λόγια για την Αρχή

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
Στις 5.11.2018, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Το

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

Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας και η Προστασία της Πληροφορίας» (Νέος Εθνικός Κανονισμός

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

Ασφαλείας, Κυβερνοασφάλεια, Αντιμετώπιση Ηλ/κών Επιθέσεων, Απειλές στο Διαδίκτυο, Φυσική και
Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Προστασία πληροφοριών και υποχρεώσεις των χρηστών), στο οποίο
συμμετείχαν, ως εκπρόσωποι της Αρχής, οι Ελένη Μαρτσούκου και Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης,
τακτικά μέλη, με ομιλία με τίτλο «Οδικός χάρτης συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων στη δημόσια διοίκηση – Δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Ο νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη δημοσιογραφία βρέθηκε στο επίκεντρο
της επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσαν στις 12.11.2018 στη Λάρισα οι δικηγορικοί σύλλογοι
του Εφετείου Λάρισας και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος

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

και Εύβοιας. Στο πάνελ των ομιλητών ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής,

Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29

Γ. Μπατζαλέξης, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Διατάξεις του νέου κανονισμού για την

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Οι αλλαγές που δεν επέφερε τελικά η εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα
(GDPR) στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της 3ης συνεδρίασης του συμβουλευτικού οργάνου του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 13.11.2018 στην Αθήνα. Την Αρχή εκπροσώπησε ο ειδικός επιστήμονας
Κ. Λιμνιώτης. Δείτε περισσότερα εδώ.

Ο Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα
Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου πραγματοποίησε στις 4.12.2018 συνέδριο με τίτλο «Ακεραιότητα και Ευθύνη στην Επιστημονική Έρευνα Ζητήματα Δικαίου και Βιοηθικής», στο οποίο συμμετείχαν με ομιλίες τους ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος και το τακτικό μέλος
Κ. Λαμπρινουδάκης. Δείτε περισσότερα εδώ.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργάνωσε στις 20.12.2018 στην Αθήνα ημερίδα με τίτλο «Ειδικά Θέματα
Συμμόρφωσης με τις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων». Χαιρετισμό απηύθηνε ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος.
Στελέχη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Προστασίας Δεδομένων και Ειδικοί Επιστήμονες από την Έρευνα και την Πράξη παρουσίασαν θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των
δεδομένων, το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, την εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων, τη γνωστοποίηση περιστατικών
παραβίασης, την επιστημονική έρευνα και σχετικό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Με αφορμή τον εορτασμό της 13ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, η Αρχή διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στις 28.1.2019 στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις 8 μήνες μετά». Η ημερίδα πραγματοποιείται με την

υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Δείτε περισσότερα εδώ.
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