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εγγράφων που το αφορούν. Η εταιρεία
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Απόρριψη καταγγελίας

αποκρίθηκε με ιδιαίτερη καθυστέρηση στο

ΕΣΠΔ : σελ.3

αίτημα αυτό και μόνο μετά την παρέμβαση
Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή για παράνομη

ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Η εταιρεία δεν

επεξεργασία

χορήγησε αντίγραφο της εικόνας του φυσικού

διαθηκών

ανακληθεισών
καταγγέλλοντος

ιδιόγραφων
τους

προσώπου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα

της

βιντεοεπιτήρησης στον χώρο της γραμματείας

της

δεν ήταν σε θέση να καταγράφει κατά τον

φύσεώς τους, και τη χρήση τους ενώπιον

χρόνο της επίσκεψης του καταγγέλλοντος. Η

δικαστηρίου, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία

Αρχή, αφού έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται οι

λόγω αναρμοδιότητας με την αιτιολογία ότι ο

ισχυρισμοί της εταιρείας σχετικά με τη μη

καταγγελλόμενους
ανάκλησης,

με

παράλλαξη

από

απόκρυψη
και

νόθευση

φάκελος της δικογραφίας εκκρεμούς δίκης δεν

λειτουργία του συστήματος, επέβαλε πρόστιμο

αποτελεί αρχείο, το οποίο υπάγεται στις

5.000 ευρώ για τη μη ικανοποίηση του

αρμοδιότητες και τον έλεγχο της Αρχής. Δείτε

δικαιώματος πρόσβασης. Δείτε την απόφαση

την απόφαση 1/2020.

3/2020.

Μη

ικανοποίηση

δικαιώματος

Πρόσβαση

γονέα

σε

δεδομένα

ανήλικου τέκνου

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ ΑΕ

Η

δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του

λογοθεραπείας επειδή α) δεν ικανοποίησε το

υποκειμένου των δεδομένων σε πληροφορίες

δικαίωμα πρόσβασης γονέα ασκούντος τη

που το αφορούν, η Αρχή επέβαλε στη ΔΕΗ

γονική μέριμνα στα δεδομένα του ανήλικου

την απόφαση 2/2020.

Μη

δικαιώματος

πρόσωπο

ζήτησε

από

εταιρεία

αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα
βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στον χώρο

σχετικής

συγκατάθεσης

της

μητέρας

του

ανήλικου τέκνου, καθώς και στη δυνατότητα
λήψης των αιτούμενων πληροφοριών μέσω
δικαστικής οδού. Το Κέντρο ενέμεινε στην
άρνηση

αυτή ακόμη και μετά από σχετική

σύσταση της Αρχής να ικανοποιήσει το εν λόγω

δικαίωμα. Η Αρχή έκρινε ότι δεν υφίσταται
λόγος

περιορισμού

του

δικαιώματος

πρόσβασης του πατέρα σε αυτά τα δεδομένα.

κύρωση

σε

Κέντρο

Κέντρο δεν χορήγησε στον πατέρα ασκούντα τη
μέριμνα

τελευταίου

τον

κατόπιν

αιτήματος

αριθμό

των

του

συνεδριών

λογοθεραπείας στις οποίες υποβλήθηκε το
ανήλικο τέκνο του, καθώς και των αντίστοιχων
φορολογικών

Μη

ικανοποίηση

του

δικαιώματος

διαγραφής

επέβαλε

τέκνου του και β) δεν συμμορφώθηκε με

γονική

πρόσβασης
Φυσικό

Αρχή

σχετική σύσταση της Αρχής. Συγκεκριμένα, το

ικανοποίηση

του Κέντρου οφειλόταν, ιδίως, στην έλλειψη

Δείτε την απόφαση 4/2020.

πρόσβασης

διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Δείτε

αναγράφεται το όνομα του ανηλίκου. Η άρνηση

παραστατικών,

στα

οποία

Η ασφαλιστική εταιρία παραβίασε το δικαίωμα
διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του
υποκειμένου

υποκαθιστώντας

ανωνυμοποίηση
πολιτικής

αυτών.

διαχείρισης

Η
των

με

την

επίκληση

το

της

δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η επιλογή
των

τεχνικών

προδιαγραφών

του

πληροφοριακού συστήματος της ασφαλιστικής
εταιρείας στο μέτρο που δεν βρίσκουν έρεισμα
στον

ΓΚΠΔ

δεν

συνιστούν

νόμιμο

λόγο

παράλειψης ικανοποίησης του δικαιώματος
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διαγραφής. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει τη νομιμότητα της διατήρησης επί πενταετία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνελέγησαν
κατά το προσυμβατικό στάδιο στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει υποβληθεί
προς έγκριση στην Αρχή. Δείτε την απόφαση 6/2020.

Γνωμοδοτήσεις
Γνωμοδότηση κατόπιν διαβούλευ-

Στατιστικά

σης βάσει του άρθρου 36 ΓΚΠΔ σχετικά
με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο κατά

την ανάρτηση δεδομένων ειδικών κατη-

Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα από 1/2/2020 έως 6/4/2020:

γοριών στον διαδικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ. Δείτε τη γνωμοδότηση 2/2020

Αριθμός καταγγελιών που έχει λάβει η Αρχή

εδώ.

Αριθμός περιστατικών παραβίασης προσωπικών
δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αρχή

176
20 (από τα οποία τα 4 αφορούν παραβιάσεις ePrivacy)

Ανακοινώσεις
Η Αρχή εξέδωσε κείμενο με ειδικές συστάσεις συμμόρφωσης των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες όσον αφορά τη διαχείριση cookies και συναφών τεχνολογιών. Δείτε το σχετικό δελτίο Τύπου
(25.2.2020).

Ανακοίνωση για την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το Έργο «Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Αρχής» (17.3.2020).

Πρόσθετα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ (17.3.2020).

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Δείτε εδώ (18.3.2020).

Ανακοίνωση σχετικά με το ειδικό site με ενημερωτικό υλικό του προγράμματος «Problem-based training on the data protection
reform package in GR and CY − TRAIN-GR-CY» και τον «Πρότυπο Κώδικα Πρακτικής για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς το
νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (31.3.2020).

Περαιτέρω παράταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής από τις 3.4.2020
έως και τις 24.4.2020. Έναρξη διαδικασίας έκδοσης απόφασης της Ολομέλειας για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της
Αρχής ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία συνεδριάσεών της μέσω τηλεδιάσκεψης. Δείτε το σχετικό δελτίο Τύπου (3.4.2020).
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Εκδηλώσεις
Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο πραγματοποίησε
η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στις 11.2.2020 στο
Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο
Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος και ο Γ. Ρουσόπουλος, ειδικός επιστήμονας της Αρχής,
παρουσίασε εισήγηση με θέμα την ενιαία αντιμετώπιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
και της κυβερνοασφάλειας.

Στις 19.2.2020 και στις 20.2.2020, η ειδική επιστήμονας της Αρχής Μ. Αλικάκου συμμετείχε σε δύο
σεμινάρια για τον ΓΚΠΔ που οργάνωσε στον Βόλο το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και
στις 26.2.2020 σε σεμινάριο που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με εισήγηση με θέμα «Τα
δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων στον ΓΚΠΔ».

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
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν.
3471/2006 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.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, έχει ως κύρια αποστολή τη
διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επισπεύδει τις εργασίες του σχετικά με την
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Οι μηνιαίες
συνεδριάσεις της ολομέλειας αντικαθίστανται από εβδομαδιαίες συνεδριάσεις εξ αποστάσεως.
Δείτε περισσότερα εδώ.
Στις 19.3.2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε επίσημη δήλωση
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πανδημίας
COVID-19. Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2020 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στο πλαίσιο συνδεδεμένων οχημάτων και εφαρμογές σχετικά με την κινητικότητα — έκδοση για

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

δημόσια διαβούλευση. Δείτε εδώ.
Δείτε τις πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ για το 2020 εδώ.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
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