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Περιεχόμενα τεύχους
Η Αρχή έκρινε : σελ.1-2
Γνωμοδοτήσεις Αρχής: σελ.2

Η Αρχή έκρινε…

απαγόρευση χρήσης των εταιρικών μέσων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων για

Στατιστικά : σελ.2

Επίπληξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και

ιδιωτικούς σκοπούς, καθώς και η δυνατότητα

ΕΣΠΔ : σελ.3

διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. Αντίθετα, το

Ανακοινώσεις : σελ.3

Νησιωτικής Πολιτικής για παραβίαση του
δικαιώματος πρόσβασης
Κατόπιν

καταγγελίας

στην

κλειστό

κύκλωμα

βιντεοεπιτήρησης

είχε

Αρχή

ότι

το

δε καταγραφέν υλικό που προσκομίσθηκε στην

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αρχή δεν ελήφθη υπόψη

δεν ικανοποίησε τα δικαιώματα πρόσβασης και

άρθρο 19 παρ. 3 Σ. Εξάλλου, η εταιρία δεν

διόρθωσης του υποκειμένου των δεδομένων, η

ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του

Αρχή, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης,

εργαζομένου

απηύθυνε στο Υπουργείο επίπληξη για τη μη

χαρακτήρα

ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του

εταιρικό

υποκειμένου στην αναλυτική του μοριοδότηση.

χρησιμοποιούσε. Η Αρχή επέβαλε στην εταιρία

Δείτε την απόφαση 41/2019.

πρόστιμο

Πρόσβαση

και

έλεγχος

e-mails

εργαζομένου από εργοδότη σε εταιρικό
server,

παράνομη

λειτουργία

εγκατάσταση

κλειστού

βιντεοσκόπησης

και

Εκδηλώσεις : σελ.4

εγκατασταθεί και λειτουργούσε παράνομα, το

και

κυκλώματος
παραβίαση

Εργοδότρια εταιρεία, έχουσα υπόνοιες ότι

δεδομένα

που

15.000

προσωπικού

περιλαμβάνονταν

προσωπικό

εγκατάσταση

και

για

λειτουργία
και

στον

υπολογιστή

ευρώ

βιντεοεπιτήρησης

για

μη

που
νόμιμη

συστήματος
περαιτέρω

επεξεργασία του σχετικού υλικού. Δείτε την
απόφαση 43/2019 και το δελτίο Τύπου.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
σε

δικαιώματος πρόσβασης

στα

σύμφωνα με το

υπολογιστική

υποδομή

κατά

παράβαση της αρχής της ασφάλειας

προσωπικού χαρακτήρα, ούτε απέδειξε κατ’
άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ την τήρηση αυτών.
Επιπλέον, παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων
5 παρ. 1 εδ. α’ και στ’ και παρ. 2 σε συνδυασμό
με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 2 και 32 παρ. 1 και 2
ΓΚΠΔ σχετικά με την αρχή της ασφαλούς

επεξεργασίας (ιδίως της «εμπιστευτικότητας»)
από τη μη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων, ιδίως εκείνων που
αφορούσαν τον φυσικό και λογικό διαχωρισμό
υλικού,

λογισμικού

αποτέλεσμα

η

και

δεδομένων,

εταιρία

να

με

αντιγράψει

παράνομα το σύνολο του περιεχομένου του
διακομιστή. Δείτε την απόφαση 44/2019 και το
δελτίο Τύπου.

Αναβολή έκδοσης απόφασης

ανώτερο στέλεχος της διοίκησής της προέβη σε

Η ελεγχόμενη εταιρία επεξεργάστηκε δεδομένα

παράνομες πράξεις σε βάρος των συμφερόντων

προσωπικού

της,

ανέκτησε

υποδομή (υλικού και λογισμικού-διακομιστή)

διαγραμμένα e-mails από τον διακομιστή

χωρίς να τηρήσει το σύνολο των αρχών του

(server) της. Η εταιρία είχε συμμορφωθεί προς

άρθρου 5 παρ. 1 και 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ όσον αφορά

τις επιταγές του ΓΚΠΔ και προβλεπόταν, από τις

την επεξεργασία που λάμβανε χώρα, αλλά και

με το οποίο η τιμολόγηση των παρεχόμενων

εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς της, η

στο πλαίσιο κάθε μεταγενέστερης ή περαιτέρω

καλύψεων

επεξεργασίας

συμπεριφορά του ασφαλισμένου μέσω ειδικής

διενήργησε

έλεγχο

και

χαρακτήρα

των

σε

ίδιων

υπολογιστική

δεδομένων

Κατατέθηκε στην Αρχή γνωστοποίηση από
ασφαλιστική
πρόγραμμα

εταιρεία

σχετικά

ασφάλισης

αυτοκινήτων με την ονομασία
συνδέεται

με

με

νέο

επιβατικών

«Smart Drive»,
την
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οδηγική

εφαρμογής που εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου ή οδηγού του οχήματος που ενδιαφέρεται για το εν λόγω ασφαλιστικό
πρόγραμμα. Η Αρχή αποφάσισε να αναβάλει την έκδοση σχετικής απόφασης για την εξεταζόμενη υπόθεση ωσότου εγκριθούν οι κατευθυντήριες
γραμμές του ΕΣΠΔ για τα «Συνδεδεμένα Οχήματα» («Connected Vehicles»), διότι στις εν λόγω υπό έκδοση κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνεται το
ζήτημα της ενδεδειγμένης νομικής βάσης των εμπεριεχομένων πράξεων επεξεργασίας στην υπό κρίση περίπτωση. Η έγκρισή τους από το ΕΣΠΔ
αναμένεται στις αρχές του 2020. Δείτε την απόφαση 45/2019.

Απόρριψη προσφυγών αλλοδαπών για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ
Η Αρχή απέρριψε προσφυγές τριών αλλοδαπών για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι, στην πρώτη περίπτωση, ο αλλοδαπός
καταχωρήθηκε στους ανωτέρω καταλόγους για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του
αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στους εν λόγω καταλόγους, εφόσον κρίθηκε ότι εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι της
καταχώρησης˙ στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο αλλοδαπός τέλεσε το αδίκημα της χρήσεως πλαστών εγγράφων και πριν από
την παρέλευση τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του˙ και, στην τρίτη περίπτωση λόγω νόμιμης
καταχώρισης του αλλοδαπού για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς στερείτο νομιμοποιητικών έγγραφων παραμονής στη χώρα, υφίστατο
καταδίκη σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών και εκκρεμής εις βάρος του προηγούμενη απόφαση επιστροφής. Δείτε τις αποφάσεις 40, 46 και 47/2019
αντίστοιχα.

Γνωμοδοτήσεις Αρχής
Γνωμοδότηση της Αρχής επί των διατάξεων του ν. 4624/2019. Δείτε τη γνωμοδότηση 1/2020 εδώ.

Στατιστικά

Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα από 15/10/2019 έως 3/2/2020:

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Αριθμός παραπόνων που έχει λάβει η Αρχή

291

Αριθμός περιστατικών παραβίασης προσωπικών
δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αρχή

37 (από τα οποία τα 7 αφο-

Αριθμός Κωδίκων Δεοντολογίας που έχουν κατατεθεί στην Αρχή (από 25/5/2018)

2

ρούν παραβιάσεις ePrivacy)

Tο συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν από την Αρχή στο χρονικό διάστημα 25/5/2018 – 3/2/2020 ανέρχεται σε 1.397.000 ευρώ. Εξ αυτών τα πρόστιμα που
αφορούν αυστηρά διατάξεις του ΓΚΠΔ ανέρχονται στο ποσό των 715.000 ευρώ.
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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.

Κατευθυντήριες γραμμές 4/2019 σχετικά με την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού – έκδοση για δημόσια διαβούλευση
Κατευθυντήριες γραμμές 5/2019 σχετικά με τα κριτήρια του δικαιώματος στη λήθη στις περιπτώσεις των μηχανών αναζήτησης βάσει του ΓΚΠΔ

(μέρος 1) – έκδοση για δημόσια διαβούλευση
Δείτε τις Γνώμες του ΕΣΠΔ ετών 2018-2020 εδώ.
Δείτε τα τελευταία νέα του ΕΣΠΔ εδώ.

Ανακοινώσεις

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα

Επίδοση Ετήσιας Έκθεσης

& Αρθρογραφία

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

2018. Ο Πρόεδρος της Αρχής, κ.
Κ. Μενουδάκος, επέδωσε στις

Διαθέσιμο (και) στην ελληνική

4/12/2019 την Έκθεση Πεπραγ-

γλώσσα είναι το Εγχειρίδιο του Ορ-

μένων της Αρχής του έτους

γανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμά-

2018 στον Πρόεδρο της Βουλής

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετι-

των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο

κά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για

Τασούλα (βλ. δελτίο Τύπου),

την προστασία των προσωπικών

και στις 30/12/2019 στον Πρόεδρο της Δημοκρατί-

δεδομένων (έκδοση 2018). Δείτε το

ας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο (βλ. δελτίο Τύπου).

εγχειρίδιο εδώ.

Η Ετήσια Έκθεση 2018 της Αρχής δημοσιεύθηκε

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για

στο ΦΕΚ 186 Β/30.01.2020.

την Ασφάλεια Δικτύων και Πληρο-

Δελτίο Τύπου σχετικά με την αποσαφήνιση του

φοριών (ENISA) δημοσίευσε εγχει-

ρόλου των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

ρίδιο σχετικά με την ψευδωνυμο-

(DPOs) όσον αφορά την εκπροσώπηση των Υπευ-

ποίηση προσωπικών δεδομένων:

θύνων Επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής. Δείτε

«Pseudonymisation techniques and

εδώ.

best practices», Δεκέμβριος 2019.
Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.
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Εκδηλώσεις
Στις 20/11/2019 και στις 2/12/2019, ειδική επιστήμονας της Αρχής (Μ. Αλικάκου) παρουσίασε
εισήγηση στην ημερίδα με τίτλο «Ασφάλεια δεδομένων. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων» του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, με θέμα «Κώδικες
Δεοντολογίας: Οι κατευθύνσεις της Ευρώπης για την ορθή σύνταξη, υποβολή και έγκρισή τους»,
καθώς και στην ημερίδα «Ανοικτά Δεδομένα και GDPR» του ίδιου φορέα, με θέμα «Ανοιχτά
Δεδομένα & GDPR», αντίστοιχα.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργάνωσε στις 12-13/12/2019,
στην Αθήνα, με την υποστήριξη της Αρχής, το 8ο Διεθνές Συνέδριο «Ηλεκτρονική Δημοκρατία:
Διασφαλίζοντας τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ψηφιακή Εποχή», στο πλαίσιο
του οποίου διοργανώθηκε και η 3η Ημερίδα με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΠΔ): Διακυβέρνηση εποπτείας, τεχνολογικά μέσα και ειδικά θέματα συμμόρφωσης». Ο Πρόεδρος
της Αρχής, κ. Κ. Μενουδάκος, εκτός από χαιρετισμό πραγματοποίησε και την κύρια ομιλία της
ημερίδας, με τίτλο «Ο ΓΚΠΔ και οι επιλογές του ν. 4624/2019». Στο πλαίσιο της ημερίδας
πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα τη «Διαχείριση περιστατικών παραβίασης», στο οποίο οι

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.

συμμετέχοντες ανέλυσαν υποθετικές υποθέσεις περιστατικών παραβίασης υπό την καθοδήγηση
ειδικών επιστημόνων της Αρχής. Δείτε περισσότερα εδώ.

Ενημερωτική Ημερίδα της Αρχής με αφορμή την 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 28/1/2020, στο
Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα, η ημερίδα της Αρχής με θέμα «Το δικαίωμα
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και
την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» και ομιλητές τα Μέλη της. Δείτε το δελτίο Τύπου με τα
βασικά σημεία των ομιλιών, τις παρουσιάσεις των εισηγητών και φωτογραφικό υλικό. Επίσης, η
βιντεοσκοπημένη εκδήλωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού
Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας diavlos.grnet.gr.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, στις 28/1/2020, η Αρχή
συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκπροσωπούμενη από ειδικό

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.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

επιστήμονα (Κ. Λιμνιώτη), ο οποίος παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Best practices and techniques for
Pseudonymisation with specific focus on encryption».

Συνεχιζόμενη επιμόρφωση
Συνεχίζονται τα επιμορφωτικά σεμινάρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με
θέμα «Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οι υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης» με

Χρήσιμες Συνδέσεις
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

εισηγητές ειδικούς επιστήμονες της Αρχής.

Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα 11523 Ελλάδα Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600 Φαξ: 210 6475628 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr www.dpa.gr

4

