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Η Αρχή έκρινε…

οι ανωτέρω ελλείψεις και το κάλεσε όπως εντός

Γνωμοδότηση σε σχέση με τη σύγχρονη

προβεί

αποκλειστικού

εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Η Αρχή, κατόπιν αναφορών της ΟΙΕΛΕ και της
ΔΟΕ και καταγγελίας γονέα, εξέτασε τη
νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών

διαστήματος

στις

τριών

απαραίτητες

Περιεχόμενα τεύχους

μηνών

Η Αρχή έκρινε : σελ.1-4

ενέργειες

Ανακοινώσεις : σελ.4

τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΕΑΠΔ και
των

λαμβανόμενων

μέτρων.

Δείτε

Στατιστικά : σελ.4

τη

Διαχείριση του COVID-19 : σελ.5-6

γνωμοδότηση 4/2020.

σε

τίτλους/

Ευρωπαϊκά : σελ.7

της

β’θμιας

Εκδηλώσεις : σελ.8

εκπαίδευσης. Απαλλαγή από το μάθημα

Βιβλιογραφική επικαιρότητα : σελ.8

Αναγραφή

διαγωγής

πιστοποιητικά

σπουδών

δεδομένων κατά την εφαρμογή διαδικασιών

των θρησκευτικών

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, η Αρχή έκρινε

εκλογές του Ιουλίου 2019, ευρωβουλευτών και

σχολικές

ότι α) για την απαλλαγή από την υποχρέωση

δημοτικών συμβούλων στις ευρωεκλογές και

παρακολούθησης

των

δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, αναφορικά

υλοποιήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. 57233/Υ1

θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι

με αζήτητη πολιτική επικοινωνία κατά την

(15.05.20) υπουργικής απόφασης. Προ της εν

συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του

προεκλογική περίοδο των εκλογών αυτών,

λόγω

Παιδείας

μαθητή στο μάθημα των θρησκευτικών, και β)

καθώς επίσης και τη συνολική πρακτική που

μονάδες

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης,

απόφασης

διενήργησε

πρωτοβάθμιας

το

μελέτη

η

Υπουργείο
εκτίμησης

και
οποία

του

μαθήματος

αντικτύπου

η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής

ακολούθησαν οι καταγγελλόμενοι αναφορικά

(ΕΑΠΔ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 του ν.

στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών

με τις επικοινωνίες πολιτικού χαρακτήρα μέσω

4686/20 και το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ. Η Αρχή

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι

ηλεκτρονικών

έκρινε νόμιμη τη διαδικασία σύγχρονης εξ

νόμιμη διότι δεν συνάδει με την αρχή της

παρέμβαση.

αποστάσεως

αναλογικότητας του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. Δείτε

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν.

την απόφαση 32/2020.

3471/2006, την οδηγία 1/2010 της Αρχής για

Επιβολή διοικητικών προστίμων για

την πολιτική επικοινωνία, τις κατευθυντήριες

παράνομη

επεξεργασία

οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία

υποκειμένων των δεδομένων. Αναγνωρίζοντας

δεδομένων

με

την

εξ

επικοινωνία

σε

Η Αρχή εξέτασε πληθώρα καταγγελιών κατά

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

υποψήφιων

προσωπικού χαρακτήρα, η Αρχή επέβαλε

εκπαίδευσης,

διαπιστώνοντας

όμως ότι η διενεργηθείσα ΕΑΠΔ δεν έχει
εξετάσει

με

πληρότητα

μια

σειρά

από

παράγοντες και κινδύνους σε σχέση με τα
δικαιώματα

και

αναγκαιότητα

αποστάσεως

τις

ελευθερίες

της

εκπαίδευσης,

σύγχρονης
ιδίως

των

περιπτώσεις πανδημίας, η Αρχή παρείχε γνώμη
προς το Υπουργείο, ώστε να αντιμετωπισθούν

σκοπό

προσωπικών
την

πολιτική

μέσων

χωρίς

ανθρώπινη

προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική
επικοινωνία και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 για την προστασία των φυσικών

βουλευτών

στις

βουλευτικές
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πρόστιμα

σε

καθηκόντων του για την υπαγόμενη σ΄ αυτό

διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 11 του

ύψους

έως

4.000

επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ σεμινάριο που

μονάδα, ήτοι το 401 ΓΣΝΑ, και κάλεσε το

ν. 3471/2006. Δείτε τις αποφάσεις 10/2020,

απευθύνεται

υπεύθυνος

Νοσοκομείο αυτό να μεριμνήσει για τον ορισμό

11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020,

επεξεργασίας δεν προσκόμισε στοιχεία για να

ΥΠΔ κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις

19/2020, 24/2020, 28/2020, 34/2020, 35/2020

εξηγήσει

απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών

και 36/2020.

επεξεργάστηκε τα προσωπικά δεδομένα του

δεδομένων. Δείτε την απόφαση 20/2020.

Μη

καταγγέλλοντος, ούτε παρείχε στοιχεία για τη

Καταγγελία

τεκμηρίωση

υποψήφιου

ευρώ

για

παράβασης

δημάρχου

για

πολιτική

επικοινωνία

του

καταγγέλλοντος

σε ανέργους. Ο

τον

τρόπο

με

τον

οποίο

γενική πολιτική που ακολούθησε για την εν
λόγω επεξεργασία. Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο

ασθενούς

κατά

νοσηλευτικού ιδρύματος

στο κολλέγιο για μη σύννομη επεξεργασία και

Η Αρχή απέρριψε την καταγγελία ασθενούς

μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας και

κατά

του δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των

έδωσε εντολή να καταστούν σύμφωνες με τις

επεξεργασία δεδομένων υγείας προς την

δεδομένων μετά τη λήψη φακέλου αζήτητης

διατάξεις του ΓΚΠΔ οι πράξεις επεξεργασίας

ασφαλιστική εταιρεία κατά την επέλευση της

πολιτικής

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των

ασφαλιστικής

ταχυδρομείου από υποψήφιο δήμαρχο. Η Αρχή

ενδιαφερόμενων

επιφυλάσσεται να κρίνει επί της νομιμότητας

έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται παράβαση εκ

επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και

της

μέρους του καταγγελλομένου λόγω αποστολής

να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα εσωτερικής

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας, διότι

συμμόρφωσης και λογοδοσίας. Δείτε την

χαρακτήρα ασθενών, ως υποκειμένων των

δεν προκύπτει ότι ο φάκελος εστάλη από τον

απόφαση 18/2020.

δεδομένων, καθώς και της διαβίβασής τους

ίδιο τον καταγγελλόμενο για την προώθηση της

Καταγγελία

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για μη ικανοποίηση

επικοινωνίας

υποψηφιότητάς

του

μέσω

αφού

συμβατικού

περιείχε

δύο

ψηφοδέλτια με σημείωση σταυρού στο όνομα
υποψηφίου

δημοτικού

συμβούλου

του

για

συμμετοχή

υποκειμένου

σε

κατά

νοσοκομείου για παράνομη επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδό

νοσηλευτικού

ιδρύματος

περίπτωσης.

ακολουθούμενης

Κώδικα

Η Αρχή απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό

Καταγγελία

αυτόν για την προώθηση της δικής του

του 401 ΓΣΝΑ ότι δεν έχει αρμοδιότητα να

υποψηφιότητας. Η

ασφαλιστικής εταιρείας

επιληφθεί της καταγγελίας σε βάρος του για

για

μη

λόγους

εθνικής

ασφάλειας,

δυνάμει

του

πρακτικής

Δεοντολογίας

21/2020.

καταγγελλόμενο

Αρχή
της

της

Ένωσης

Ασφαλιστικών Εταιρειών. Δείτε την απόφαση

θεωρηθεί ότι έχει σταλεί από τον υποψήφιο

στον

Η

την

εταιρείες στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου

του στην πύλη του νοσοκομείου

Αρχή επέβαλε, όμως,

για

προς τις αντισυμβαλλόμενες ασφαλιστικές

συνδυασμού του και ευλόγως μπορεί να

πρόστιμο

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

συμμετοχή

Η

Αρχή

ασφαλισμένου

απέρριψε

την

κατά

καταγγελία

ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

άρθρου 10 του νόμου 4624/2019. Απέρριψε,

ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας

Δείτε την απόφαση 29/2020.

επίσης, ως αβάσιμη την καταγγελία του

για την επεξεργασία δεδομένων υγείας κατά

Επιβολή προστίμου για μη σύννομη

υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401

την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

ΓΣΝΑ και έκρινε ότι η επεξεργασία των

και

προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται

νομιμότητας της ακολουθούμενης πρακτικής

στην πύλη του Νοσοκομείου είναι νόμιμη.

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

Έκρινε περαιτέρω ότι ο ορισμός ενός ΥΠΔ στο

χαρακτήρα ασθενών, ως υποκειμένων των

Γενικό

δεν

δεδομένων, καθώς και της διαβίβασής τους

διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των

προς τις αντισυμβαλλόμενες ασφαλιστικές

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και
μη τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας
Η

Αρχή

εξέτασε

πραγματοποίηση

καταγγελία

στοχευμένης

για

τηλεφωνικής

κλήσης με την οποία κολλέγιο πρότεινε τη

Επιτελείο

Εθνικής

Άμυνας

επιφυλάσσεται

να

κρίνει
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επί

2

της

εταιρείες στο πλαίσιο της εξέτασης του σχεδίου

αρχικό σχέδιο, όπως είχε διαμορφωθεί με την

του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο έλεγχος εστίασε

Κώδικα

Ένωσης

υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση της Αρχής, είχε

στην

Ασφαλιστικών Εταιρειών. Δείτε την απόφαση

Δεοντολογίας

της

υποβληθεί στο Συμβούλιο στο πλαίσιο του

προσωπικών

22/2020.

μηχανισμού συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ. Οι

επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας του

Καταγγελία

τροποποιημένες συμπληρωματικές απαιτήσεις

εν λόγω συστήματος.

εργαζομένου

για

μη

χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών
μεταβολών
Η

Αρχή

δημοσιευθούν

από

την

Αρχή

στον

διαδικτυακό της τόπο μετά την ολοκλήρωση
της εν λόγω διαδικασίας. Δείτε την απόφαση

έκρινε

ότι

το

αντικείμενο

της

καταγγελίας εργαζομένου για μη χορήγηση
πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών, μετά
τη χορήγηση αυτού, παρίσταται ενώπιον της
Αρχής ως άνευ αντικειμένου. Το Τμήμα της

25/2020.

της

διαπίστευση

Αρχής
των

παρακολούθησης

των

τη

ασφάλεια
που

των

υφίστανται

οι

οποίες

αποτυπώνονται

στο

πόρισμα του ελέγχου, δίνοντας εντολή στο

Εξωτερικών,

επεξεργασίας,

να

ως

συμμορφωθεί

υπεύθυνο
με

τις

φορέων

συστάσεις που αναφέρονται στο πόρισμα του

κωδίκων

ελέγχου και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή

προκειμένου

χορήγηση

συστάσεων της σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρχείο

Η Αρχή αποφάσισε την τροποποίηση του

που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας μέσω

σχεδίου

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κοκ, δηλαδή

διαπίστευσης

μετά από σχετική πρόσθετη επεξεργασία από

παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας, βάσει

το σχετικό αρχείο που τηρεί –και σε αντίθεση

Η Αρχή έδωσε εντολή στον καταγγελλόμενο να

των συστάσεων της γνώμης 20/2020 του

με τη χορήγηση αντιγράφου του συνόλου του

αποκαταστήσει

Ευρωπαϊκού

σχετικού αρχείου– εμπίπτει πράγματι στην

διατάξεων του άρθρου 5 ΓΚΠΔ και να

Δεδομένων

έννοια του δικαιώματος πρόσβασης, όπως

τροποποιημένου

κρίνει

αν

η

ενσωμάτωση

καθορισμού

των

για

Προστασίας

επεξεργασία

δεδομένων

μέσω

συστήματος βιντεοεπιτήρησης
την

ορθή

εφαρμογή

των

καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας που

διαμορφώνεται υπό τον ΓΚΠΔ και τον νόμο

λαμβάνουν χώρα μέσω του εγκατεστημένου

σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του ΓΚΠΔ. Το

4624/2019. Δείτε την απόφαση 23/2020.

συστήματος βιντεοεπιτήρησης σύμφωνες προς

αρχικό σχέδιο, όπως είχε διαμορφωθεί με την

τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της οδηγίας 1/2011.

Συμπληρωματικές απαιτήσεις της Αρχής

υπ’ αριθ. 9/2020 απόφαση της Αρχής, είχε

Επέβαλε,

για

υποβληθεί στο Συμβούλιο στο πλαίσιο του

καταγγελλόμενος δεν προέβη σε τεκμηρίωση

μηχανισμού συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ. Το

της

τροποποιημένο σχέδιο θα δημοσιοποιηθεί από

λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης,

την Αρχή με δημοσίευση στον διαδικτυακό

σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, δεν

Η Αρχή αποφάσισε την τροποποίηση του

τόπο της μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω

έθεσε υπόψη της Αρχής συναφή έγγραφη

σχεδίου καθορισμού των συμπληρωματικών

διαδικασίας. Δείτε την απόφαση 26/2020.

τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του και

απαιτήσεων για τη διαπίστευση των φορέων

Διενέργεια

από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και

με

των

φορέων

ενσωματωμένες

τις

συστάσεις της σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ

πιστοποίησης, βάσει των συστάσεων και των
ενθαρρύνσεων της σχετικής γνώμης 22/2020
του

Ευρωπαϊκού

στο

τακτικού

διοικητικού

ελέγχου στο σύστημα ELVIS

την

επίσης,

νομιμότητας

παραδοχή

πρόστιμο
της

του

διότι

εγκατάστασης

ο
και

καταγγελλομένου

διαπιστώθηκε ότι εγκατέστησε και λειτούργησε
παράνομα το σύστημα αυτό έχοντας θέσει σε

του

έλεγχο στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα

λειτουργία και στρέψει την κάμερα, που

τροποποιημένου σχεδίου στο Συμβούλιο. Το

Θεωρήσεων N.VIS (ELVIS) στις εγκαταστάσεις

βρισκόταν στην οροφή της οικίας του, κατά

και

την

Προστασίας

σχεδίου

Η Αρχή πραγματοποίησε επιτόπιο διοικητικό

Δεδομένων,

Συμβουλίου

ανακοίνωση

Επιβολή προστίμου για μη σύννομη

Συμβούλιο,

διαπίστευση

την

φορείς

απόφαση 27/2020.

του

τη

και

απαιτήσεων

τους

Συμβουλίου

των

εντός ενός έτους από τη λήψη αυτού. Δείτε την

δεοντολογίας

να

με

για

την

Η Αρχή ενέκρινε τις προτάσεις της ομάδας
ελέγχου,

Υπουργείο

Απαιτήσεις

και

δεδομένων

Αρχής παρέπεμψε στην Ολομέλεια το ζήτημα

πιστοποίησης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

θα

προστασία

ανακοίνωση
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τρόπο ώστε να λαμβάνει εικόνα και να

διερευνήσει περαιτέρω τη σχετική καταγγελία

καταγράφει

προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.

τις

δραστηριότητες

των

καταγγελλόντων, καθώς και κάθε φυσικού

Δείτε την απόφαση 31/2020.

προσώπου στην ιδιοκτησία αυτών. Δείτε την
απόφαση 30/2020.

Στατιστικά

Απόρριψη καταγγελίας εργαζομένης
κατά επιχείρησης για παράνομο σύστημα
βιντεοεπιτήρησης
Η Αρχή έκρινε ότι είναι αβάσιμη η καταγγελία
εργαζόμενης κατά της επιχείρησης στην οποία
εργαζόταν.

Ειδικότερα,

καταγγελλόμενη
δεδομένων

ως

παράνομη

ήχου,

δια

προς

χώρο

εργασίας,

171
ΓΚΠΔ: 35

επεξεργασία

του
η

Αριθμός καταγγελιών που έχει λάβει η
Αρχή

την

συστήματος

βιντεοεπιτήρησης που ήταν εγκατεστημένο
στον

Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα από 9/7/2020 έως 5/10/2020:

Αρχή

διατηρεί

Αριθμός περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αρχή

Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Eprivacy): 15
Άρθρο 63 ν. 4624/2020
(οδηγία 2016/680): 1

αμφιβολίες εν όψει και του περιεχομένου της
τεχνικής πραγματογνωμοσύνης που υπέβαλε ο
ελεγχόμενος υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά
και της σχετικής βεβαίωσης των εγκαταστατών

του

συστήματος

βιντεοεπιτήρησης

και

απορρίπτει την καταγγελία. Ως προς την
καταγγελλόμενη

παράνομη

επεξεργασία

δεδομένων εικόνας, δια της εγκαταστημένης
κάμερας στο κατάστημα που εργαζόταν η
καταγγέλλουσα,

η Αρχή διαπιστώνει

ότι,

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

αφενός, πληρούνται οι προϋποθέσεις των

Ανακοινώσεις
Η Αρχή εξέδωσε τη γνωμοδότηση 4/2020 σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7-9-2020).

άρθρων 5, 6 ΓΚΠΔ και οδηγίας 1/2011 της

Μετά την έκδοση της γνωμοδότησης 3/2020 της Αρχής επί του σχεδίου ΠΔ

Αρχής, αφετέρου, ότι με βάση το πεδίο

για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας

κάλυψης όπως αποτυπώνεται στο δείγμα

σε δημόσιους χώρους (30-6-2020), δημοσιεύθηκε στις 10-9-2020 το εν λόγω ΠΔ

εικόνας που υποβλήθηκε, διαπιστώνεται ότι

με αριθμό 75/2020 (ΦΕΚ Α΄173).

συλλέγονται

Η Αρχή εξέδωσε κείμενο ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση Schrems του

τα

απολύτως

απαραίτητα

δεδομένα εικόνας για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας, ο οποίος

ΔΕΕ II - C-311/2018 (30-9-2020).

δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα και

Η Αρχή αναστέλλει τις δημόσιες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του Τμήμα-

εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Σχετικά με τη

τός της έως και τις 30.11.2020. Οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιά-

νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας των

σκεψης (2-10-2020). Δείτε σχετικά εδώ.

υπολοίπων καμερών, η Αρχή επιφυλάσσεται να
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Χρονολόγιο ενεργειών της Αρχής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19
18/3/2020

μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλεργασίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν

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

ταχυδρομείου/ανταλλαγής μηνυμάτων, τη χρήση τερματικής συσκευής/
αποθηκευτικών μέσων και τον τρόπο πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων

Η Αρχή εξέδωσε κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών αναφορικά με την

(βλ. σχετικό δελτίο Τύπου.)

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της

15/6/2020

διαχείρισης του COVID-19. Με το κείμενο αυτό η Αρχή προδιέγραψε τις
νομικές δυνατότητες επεξεργασίας από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και

ΤΡΑΙΝΟΣΕ – θερμικές κάμερες στους σταθμούς Αθηνών και

τους ιδιωτικούς φορείς, ως υπευθύνους επεξεργασίας, βάσει του Γενικού

Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, του νόμου 4624/2019 και
της λοιπής σχετικής νομοθεσίας, υπό τις συνθήκες ανάγκης της
αντιμετώπισης της εξάπλωσης του ιού. Μεταξύ άλλων, για το θέμα της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των
εργοδοτών για τον σκοπό του περιορισμού διάδοσης του COVID-19, η
Αρχή αναφέρεται σε συγκεκριμένα ζητήματα σύννομης επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων. Ακόμα, η Αρχή
επισήμανε

τους

κανόνες

επεξεργασίας

προσωπικών

δεδομένων

συγγενών ή οικείων ατόμων θανόντων από τον κορωνοϊό COVID-19,

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης διερεύνησης, η Αρχή κάλεσε στις 15/6/2020
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπως παράσχει διευκρινίσεις σε σειρά ερωτημάτων επί του
θέματος της εγκατάστασης και λειτουργίας θερμικών καμερών σε
σιδηροδρομικούς σταθμούς Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία με
υπόμνημά της ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, την Αρχή ότι το σύστημα
ηλεκτρονικής θερμομέτρησης δεν συλλέγει ούτε καταγράφει δεδομένα

επιβατών και εργαζομένων και ότι με οιονδήποτε τρόπο δεν γίνεται
ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.

καθώς και τους κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

15/6/2020

χαρακτήρα από τα ίδια τα υποκείμενα-νοσούντες του κορωνοϊού. Τέλος,

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Υπουργείο Υγείας

η Αρχή ασχολήθηκε με το ζήτημα της επεξεργασίας δεδομένων

ειδικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών COVID-19 – contact

προσωπικού χαρακτήρα για δημοσιογραφικούς σκοπούς (βλ. σχετικό
δελτίο Τύπου.)

tracing apps
Η Αρχή κάλεσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απαντήσει εάν

15/4/2020

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

κυρίως την πρόσβαση στο δίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού

σχεδιάζεται η χρήση δεδομένων θέσης, σε οποιαδήποτε μορφή και

Κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο

ειδικότερο σκοπό ή η χρήση ειδικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών

πλαίσιο τηλεργασίας

(contact tracing apps) ή άλλων παρόμοιων εφαρμογών από την ελληνική

Η Αρχή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας,
των εκτελούντων την επεξεργασία, των εργαζομένων και γενικότερα του
κοινού αναφορικά με τους κινδύνους που αφορούν την προστασία των
προσωπικών δεδομένων αλλά, ταυτόχρονα, και τις σχετικές υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και
τον νόμο 4624/2019 εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές για τη λήψη

Κυβέρνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής αντιμετώπισης της πανδημίας
COVID-19. Το Υπουργείο έδωσε αρχικές διευκρινίσεις στην Αρχή ότι δεν
έχει ληφθεί σχετική απόφαση για θέσπιση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης
και θέση σε παραγωγική λειτουργία μιας τέτοιας εφαρμογής και ότι
υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός παρόμοιας εφαρμογής, ο οποίος θα
ολοκληρωθεί αφού ελεγχθούν τα αποτελέσματα αντίστοιχων εφαρμογών
που αξιοποιούνται στο εξωτερικό και ληφθούν υπόψη η εθνική και
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ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η

απάντησε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες, κατόπιν εξέτασης των ζητημάτων

γνώμη και οι παρατηρήσεις της Αρχής.

που τίθενται από την Αρχή με τη συνδρομή και της Υπεύθυνης

6/7/2020

Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ, διαμόρφωσαν εκ νέου το Υπόδειγμα

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Passenger Locator

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ, και εκπόνησαν αναλυτικό

Form – άνοιγμα συνόρων και διαχείριση COVID-19

δελτίο ενημέρωσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με

εντύπου-ερωτηματολογίου δήλωσης υγείας πριν από την επιβίβαση, που

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και καταγγελιών πολιτών αναφορικά με τη

συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην ιστοσελίδα
https://travel.gov.gr/#/ στο πλαίσιο του ανοίγματος των εισόδων της
χώρας και τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων με σκοπό την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19, η Αρχή κίνησε τη διαδικασία ελέγχου, σύμφωνα με
τις αρμοδιότητές της κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
και τον ν. 4624/2019 και κάλεσε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής

σκοπό την τήρηση της αρχής της διαφάνειας και τη συμμόρφωση με τις

διατάξεις των άρθρων 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων.

7/9/2020
Υπουργείο Παιδείας – Γνωμοδότηση 4/2020 για τη σύγχρονη
τηλεκπαίδευση
Δείτε αναλυτικότερα εδώ.

Προστασίας όπως παράσχει διευκρινίσεις επί της τήρησης των αρχών του
άρθρου 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορά τη συμπλήρωση της φόρμας PLF των
ενδιαφερομένων επιβατών-πολιτών. Η ΓΓΠΠ έδωσε αρχικές διευκρινίσεις
και η υπόθεση τελεί υπό εξέταση από την Αρχή.

24/8/2020
Υπουργείο

Ναυτιλίας

–

συμπλήρωση

ερωτηματολογίου

επιβατών ακτοπλοϊκών εταιρειών
Με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με τη συμπλήρωση του «ΕντύπουΕρωτηματολογίου δήλωσης υγείας πριν από την επιβίβαση» των
επιβατών ακτοπλοϊκών δρομολογίων εντός Ελλάδος στο πλαίσιο των
ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19, η

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τον ΓΚΠΔ και τον ν.
4624/2019, επισήμανε την υποχρέωση συμμόρφωσης με τον ανωτέρω
Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έθεσε υπόψη
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σειρά σημείων
συμμόρφωσης αναφορικά με τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπουερωτηματολογίου, παραθέτοντας σύντομη αναφορά των πληροφοριών
που πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων κατά τη
συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Υπουργείο
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Ευρωπαϊκά
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 προστασία των δεδομένων στον τομέα της διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή
της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook
Ireland και Maximillian Schrems.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C- 311/18 - Data Protection Commissioner κατά
Facebook Ireland και Maximillian Schrems.
Κατευθυντήριες γραμμές 06/2020 σχετικά με την αλληλεπίδραση της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και του ΓΚΠΔ – θέση σε
δημόσια διαβούλευση.
Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον ΓΚΠΔ – θέση σε
δημόσια διαβούλευση.
Κατευθυντήριες γραμμές 08/2020 σχετικά με τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – θέση σε δημόσια διαβούλευση.
Κατευθυντήριες γραμμές 09/2020 σχετικά με την έννοια της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης – θέση σε δημόσια διαβούλευση.
Δείτε τις πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ για το 2020 εδώ.

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το ΔΕΕ, με απόφασή του, επιβεβαίωσε ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που επιβάλλει σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών τη διαβίβαση ή τη γενική διατήρηση δεδομένων κίνησης και θέσης για σκοπούς καταπολέμησης της εγκληματικότητας ή διαφύλαξης της

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

εθνικής ασφάλειας. Δείτε το δελτίο Τύπου εδώ και την απόφαση εδώ.
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Εκδηλώσεις
Στις 30.9.2020 πραγματοποιήθηκε από την Homo Digitalis διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο
«Technology-led Policing: Μεταξύ ιδιωτικότητας και Ασφάλειας», την οποία προλόγισε ο Γ. Τσόλιας,
αναπλ. μέλος της Αρχής. Η ημερίδα αφορούσε τη χρήση νέων τεχνολογιών από αστυνομικές αρχές και
τις απαραίτητες διασφαλίσεις που θα πρέπει να προβλέπονται για την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

Στις 6.10.2020 το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών
Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Επιρροή Πανδημίας Covid-19
στις εργασιακές σχέσεις και τα Προσωπικά Δεδομένα». Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος, Κ.
Μενουδάκος, ενώ μεταξύ των ομιλητών παρευρέθηκε το αναπλ. μέλος της Αρχής, Γ. Τσόλιας. Δείτε το
πρόγραμμα αναλυτικά εδώ.

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα & Αρθρογραφία
Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται βιβλία/άρθρα, που αποστέλλονται στην Αρχή, εφόσον το

περιεχόμενό τους εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Σημειώνεται ότι η παρουσίασή τους δεν
υποδηλώνει υιοθέτηση από την Αρχή του περιεχομένου τους, για το οποίο την ευθύνη φέρουν
οι συγγραφείς τους.

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, έκδοση 2η, 2020
Το έργο αυτό έχει ως βασικό στόχο την ανάλυση του Γενικού Κανονισμού
2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καΕπιστροφή στην αρχική σελίδα

θώς και του εκτελεστικού νόμου 4624/2019.

Η συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων GDPR
EU2016/679, Όλγα Τσιπτσέ - Δημοσθένης Κωστούλας
Νομικές Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ, 2020
Το βιβλίο αυτό μεταφέρει την εμπειρία των δύο συγγραφέων σχετικά με τη
συμμόρφωση οργανισμών με τον ΓΚΠΔ και τον ουσιαστικό ρόλο του Υπευ-

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.

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
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

θύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
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