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Εισαγωγή
•Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων συνιστούν έκφραση της
πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του υποκειμένου
•Εντάσσονται στον «σκληρό πυρήνα» του δικαίου της προστασίας δεδομένων
•Ωστόσο: υπέρβαση του μοντέλου της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης που
εκφράζεται με τη συναίνεση του υποκειμένου, η οποία στην πράξη δίδεται
χωρίς επίγνωση

Εισαγωγή
Βασικός στόχος της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου προστασίας
δεδομένων η επαύξηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
Βλ. Αιτιολογ. σκέψη αρ. 10 Κανονισμού.
Προς το σκοπό αυτό:
- ενίσχυση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία 95/46 &
- εισαγωγή «νέων» δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα στη
φορητότητα και αντίταξης στη δημιουργία προφίλ
- σε σχέση με την οδηγία 95/46, τα δικαιώματα στον Κανονισμό είναι
ενισχυμένα και θωρακίζονται επιπλέον με τις ενισχυμένες κυρώσεις

Κυρώσεις
Άρθρο 83 (5) Παραβάσεις των ακόλουθων διατάξεων επισύρουν, σύμφωνα με
την παράγραφο 2, διοικητικά πρόστιμα έως 20 000 000 EUR ή, σε περίπτωση
επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών
του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο: γ)
τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως
22
Άρθρο 82 (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως
αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη
ζημία που υπέστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
◦ ΤΜΗΜΑ 1

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
◦ ΤΜΗΜΑ 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
◦ ΤΜΗΜΑ 3

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
◦ ΤΜΗΜΑ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
◦ ΤΜΗΜΑ 5

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 12

Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την
άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
•Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο
υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13
και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του
άρθρου 34 σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και
εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση,
ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά
• -> στόχος η συγκατάθεση να είναι ουσιαστική

• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την
άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
•Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των
δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται
κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 χωρίς
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την
παραλαβή του αιτήματος.
•Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει, ενημερώνει το
υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο
εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους και
για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και
άσκησης δικαστικής προσφυγής.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την
άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 και κάθε
ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα
άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 παρέχονται δωρεάν.
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 μπορούν να παρέχονται σε συνδυασμό με
τυποποιημένα εικονίδια προκειμένου να δίνεται με ευδιάκριτο, κατανοητό και
ευανάγνωστο τρόπο μια ουσιαστική επισκόπηση της σκοπούμενης
επεξεργασίας. Εάν τα εικονίδια διατίθενται ηλεκτρονικά, είναι μηχανικώς
αναγνώσιμα.

Ενημέρωση
Προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων - Αιτιολογ. σκέψη αρ. 60: Οι
αρχές της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται το
υποκείμενο των δεδομένων για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και τους
σκοπούς της.
Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται από το υποκείμενο των
δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται επίσης
για το κατά πόσον υποχρεούται να παράσχει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και για τις συνέπειες, όταν δεν παρέχει τα εν λόγω δεδομένα.
◦ 1) Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων (αρθρ. 13)
◦ 2) Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν
έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων (Αρθρ. 14)

Άρθρο 13 & 14
Πληροφορίες που παρέχονται
•την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση,
του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,
•τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση
•τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία
•Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,
•τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν
υπάρχουν
•κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

Επιπρόσθετα στοιχεία
•το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
•την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το
υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη
φορητότητα των δεδομένων
•Όταν δίνεται συγκατάθεση, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της
επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία,
καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων
•το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
•κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή
απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να
παρέχει τα δεδομένα
•την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Χρόνος παροχής ενημέρωσης
Α) κατά τη συλλογή - άρθρο 13
Β) όταν οι πληροφορίες δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων: εντός
εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά το
αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία
Δεν παρέχεται ενημέρωση: α) όταν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη
τις πληροφορίες, β) η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα
συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής
έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, γ) η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς
από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους ή δ) τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά δυνάμει υποχρέωσης
επαγγελματικού απορρήτου

Άρθρο 15
Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των
δεδομένων
•Το δικαίωμα του υποκειμένου να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας για την επεξεργασία

• Στόχος: να μπορεί να βεβαιωθεί ότι η επεξεργασία διενεργείται κατά νόμιμο
τρόπο

•Το θεμέλιο για την πληροφοριακή αυτοδιάθεση – Magna Charta του
δικαίου προστασίας δεδομένων
• Άρθρο 8 παρ. 2 β΄ ΧΘΕΕ: Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα
συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

Άρθρο 15
Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των
δεδομένων
1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το
δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες
πληροφορίες: α) σκοπός επεξεργασίας, β) κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, γ)
αποδέκτες, δ) χρονικό διάστημα, ε) δικαίωμα διαγραφής ή περιορισμού επεξεργασίας,
στ) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, ζ) όταν τα δεδομένα δεν συλλέγονται από το
υποκείμενο, προέλευση, η) ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης.
2. Επί διασυνοριακής διαβίβασης, εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση.
3. Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των δεδομένων δωρεάν.
4. Εξαίρεση όταν επηρεάζονται τα δικαιώματα τρίτων.

Δικαίωμα διόρθωσης
Άρθρο 8 παρ. 2 β΄ ΧΘΕΕ: Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα
συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση
ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας
υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το
δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα στη διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
•Άρθρο 17
•Με το δικαίωμα αυτό ενισχύεται η πληροφοριακή αυτοδιάθεση των
φυσικών προσώπων σχετικά με τα δεδομένα που τους αφορούν και
τα οποία δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
•Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διαγραφής του ψηφιακού
παρελθόντος του ατόμου, στην εποχή της «απόλυτης ψηφιακής
μνήμης»

Απόφαση του ΔΕΕ της 13.5.2014
Google Spain
Aναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων να ζητούν από τους φορείς παροχής
υπηρεσιών μηχανών αναζήτησης τη διαγραφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης
που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν
Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών αναζήτησης πληροφοριών στο
Διαδίκτυο.
Η Google υποστήριξε ότι η εφαρμογή του δικαιώματος στη διαγραφή
δεδομένων ισοδυναμεί με την άσκηση λογοκρισίας

Απόφαση του ΔΕΕ της 13.5.2014
Google Spain
Ο φορέας εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης υποχρεούται να
διαγράφει από τον κατάλογο αποτελεσμάτων που εμφανίζεται μετά
από αναζήτηση ενός προσώπου, συνδέσμους προς δημοσιευμένες
από τρίτους ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες σε σχέση με
το πρόσωπο αυτό και στην περίπτωση κατά την οποία οι
πληροφορίες αυτές δεν έχουν προηγουμένως ή ταυτοχρόνως
διαγραφεί από τις ως άνω ιστοσελίδες;

Άρθρο 17
oΤο 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, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α)
τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, β) ανάκληση συγκατάθεσης, γ) το
υποκείμενο αντιτίθεται στην επεξεργασία, δ) παράνομη επεξεργασία, ε) τα
δεδομένα πρέπει να διαγραφούν βάσει νομικής υποχρέωσης, στ) έχουν
συλλεχθεί κατά την παροχή υπηρεσίας της ΚτΠ σε παιδιά.
oΗ διαγραφή δεδομένων των παιδιών είναι υποχρεωτική, ακόμα και αν αλλάξει
η βάση νομιμότητας ή αν έχει εντωμεταξύ ενηλικιωθεί το παιδί

Δικαίωμα στη λήθη
Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 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.

Περιορισμοί δικαιώματος διόρθωσης και διαγραφής
Άρθρο 17 παρ. 3: ελευθερία έκφρασης, δημοσίου συμφέροντος,
αρχειοθέτηση, θεμελίωση νομικών αξιώσεων κλπ.
Άρθρο 18 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η
επεξεργασία
Άρθρο 19 Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη
διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της
επεξεργασίας στους αποδέκτες των δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Αιτιολογ.σκέψη αρ. 68: Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος επί των δεδομένων του
προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να
έχει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν και που έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο, και
να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των
δεδομένων θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν διαλειτουργικούς
μορφότυπους που επιτρέπουν τη φορητότητα των δεδομένων. Το εν λόγω δικαίωμα
θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεσή του ή εάν η επεξεργασία
είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η
επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση πλην συγκατάθεσης ή σύμβασης.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
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, όταν: α) η
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή β) η επεξεργασία διενεργείται με
αυτοματοποιημένα μέσα.
(αιτιολογ. σκέψη αρ. 68) Δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος
που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που
έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21)
•Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή
και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία,
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους
λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
•Το βάρος απόδειξης φέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Δικαίωμα εναντίωσης
Άρθρο 21 παρ. 2- Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να
αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν
σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση
Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να
αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.
◦ Do not Track διαμόρφωση browser

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και
κατάρτιση προφίλ
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
Θεμελιώνεται δικαίωμα εναντίωσης στην ως άνω επεξεργασία.
Εξαίρεση όταν: α) η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση
σύμβασης, β) επιτρέπεται από το δίκαιο ΕΕ ή του κράτους μέλους ή γ) βασίζεται
σε συγκατάθεση.

Περιορισμοί των δικαιωμάτων στα άρθρα 12 - 22
Ευρύ πεδίο εξαιρέσεων προβλέπονται στο άρθρο 23.
Λόγοι: α) ασφάλεια κράτους, β) εθνική άμυνα, γ) δημόσια ασφάλεια, δ)
πρόληψη, διερεύνηση, δίωξη ποινικών αδικημάτων, ε) στόχων δημοσίου
συμφέροντος, στ) προστασία δικαιοσύνης κλπ.
Ωστόσο, τέτοιοι περιορισμοί πρέπει να σέβονται την ουσία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια
δημοκρατική κοινωνία.
Ιδιαίτερες προβλέψεις στην παρ. 2 του περιεχομένου των περιορισμών

