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Ημέρα Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
28 Ιανουαρίου 2021
Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει,
από το 2006, την 28η Ιανουαρίου ως Ημέρα Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Με αφορμή τον εορτασμό της 15ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων διοργάνωσε με
επιτυχία στις 28/1/2021 διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με ομιλητές
τα μέλη της Αρχής και θέμα: «Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας».
Δείτε το σχετικό δελτίο Τύπου με τα βασικά σημεία των εισηγήσεων.
To video της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Η Αρχή έκρινε...
Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους/βουλευτές/ευρωβουλευτές για παράνομη αποστολή
e-mail/SMS προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.
Απόφασεις 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 42/2020,
43/2020, 44/2020, 46/2020, 56/2020, 57/2020 και 58/2020.

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή πολιτικής επικοινωνίας μέσω
συμβατικού ταχυδρομείου σε σύστημα γραφής braille.
Απόφαση 52/2020.

Γνωμοδότηση 5/2020 επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.

Ευρωπαϊκά νέα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
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.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατευθυντήριες γραμμές 10/2020 σχετικά με τους περιορισμούς βάσει
του άρθρου 23 ΓΚΠΔ – θέση σε δημόσια διαβούλευση.
Κατευθυντήριες γραμμές 1/2021 σχετικά με παραδείγματα που αφορούν
Γνωστοποίηση Περιστατικών Παραβίασης - θέση σε δημόσια διαβούλευση.
Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ για το 2020 - 2021.
Το ΕΣΠΔ γιορτάζει την Ημέρα Προστασίας Δεδομένων.

Κοινή δήλωση της
αντιπροέδρου κ. Γιούροβα
και του επιτρόπου κ.
Ρεντέρς ενόψει της «Ημέρας
προστασίας δεδομένων».

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
1/12/2020
Η Αρχή εξυπηρετεί το κοινό με αυτοπρόσωπη παρουσία
μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν
ραντεβού.
7/12/2020
Ανακοίνωση σχετικά με καταγγελίες για τηλεφωνικές κλήσεις
με σκοπό την προώθηση χρηματιστηριακών προϊόντων.
18/1/2021
Νέα διαδικτυακή πύλη και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Αρχής.
19/1/2021
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συνεχίσουν να
διαβιβάζονται ελεύθερα μεταξύ ΕΕ και ΗΒ από 1/1/2021 για
καθορισμένη περίοδο.
28/1/2021
Τελικές απαιτήσεις της Αρχής για τη διαπίστευση α) φορέων
πιστοποίησης και β) φορέων παρακολούθησης κωδίκων
δεοντολογίας.

Επικαιρότητα
Στις 25/1/2021 ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος,
συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, την οποία ενημέρωσε για το έργο της Αρχής.

Στατιστικά
Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα
από 6/10/2020 έως 8/2/2021:
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Αριθμός καταγγελιών που έχει λάβει η
Αρχή
Αριθμός περιστατικών παραβίασης
προσωπικών δεδομένων που έχουν
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

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.
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Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Επιμέλεια:
Λεωνίδας Κοτσαλής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος
Νομική Βιβλιοθήκη, 2η 2021
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Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ
Περιστατικά παραβίασης ePrivacy

Βιβλιογραφική
επικαιρότητα
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Το βιβλίο εξετάζει μέσα και από τη νομολογία
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων βασικές
προβληματικές που αφορούν στην προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων.

Εκδηλώσεις
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OKT
Tο ελληνικό παράρτημα της International
Association of Privacy Professionals (IAPP)
διοργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση σχετικά
με ζητήματα διασυνοριακών διαβιβάσεων
δεδομένων σε τρίτες χώρες, που ανακύπτουν
μετά την έκδοση της απόφασης «Schrems
II» του Δικαστηρίου της ΕΕ. Την Αρχή
εκπροσώπησε η ειδική επιστήμονας Φ.
Καρβέλα με εισήγηση με τίτλο: «Το μέλλον
των διεθνών διαβιβάσεων μετά την
απόφαση Schrems II».
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ΔΕΚ
H ειδική επιστήμονας της Αρχής Ε. Σιουγλέ
εκπροσώπησε την Αρχή στη διαδικτυακή
εκδήλωση που διοργάνωσε το ελληνικό
παράρτημα της International Association of
Privacy Professionals (IAPP) με τίτλο «Women
in Privacy and Security». Η εισήγησή της είχε
θέμα: «Ασφάλεια δεδομένων στον ΓΚΠΔ:
Ψευδωνυμοποίηση και Κρυπτογράφηση».
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H Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι ανεξάρτητη συνταγματικά κατοχυρωμένη δημόσια Αρχή, συστάθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την
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εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων.
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