Απρίλιος 2021

e-Newsletter

τεύχος

32

Η Αρχή έκρινε ...
Ευρωπαϊκά νέα
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Επικαιρότητα
Στατιστικά στοιχεία
Βιβλιογραφική επικαιρότητα
Εκδηλώσεις

Η Αρχή έκρινε...
Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας.
Απόφαση 3/2021.
Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για αζήτητη
τηλεφωνική κλήση προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.
Απόφαση 7/2021.
Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο δημοτικών εκλογών
για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον
σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Απόφαση 8/2021.
Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για
παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό
της πολιτικής επικοινωνίας. Απόφαση 9/2021.
Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας.
Απόφαση 14/2021.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ασφαλιστική εταιρία. Απόφαση 5/2021.

ασφαλισμένων

από

Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας.
Απόφαση 12/2021.
Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα
διαγραφής. Απόφαση 13/2021.
Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών
διαφημιστικών μηνυμάτων. Απόφαση 11/2021.

Ευρωπαϊκά νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το 2ο διορθωτικό του
ΓΚΠΔ εκδόθηκε στις
4/3/2021. Δείτε το εδώ.

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.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κατευθυντήριες γραμμές 02/2021 για τους Εικονικούς Βοηθούς Φωνής θέση σε δημόσια διαβούλευση.
Κατευθυντήριες γραμμές 09/2020 για τη σχετική και αιτιολογημένη
αντίρρηση υπό τον Κανονισμό 2016/679.
Κατευθυντήριες γραμμές 01/2020 για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συνδεδεμένων οχημάτων και
σχετικών εφαρμογών κινητικότητας.
Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ για το 2021.
Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και ο ΕΕΠΔ (EDPS) εξέδωσαν
κοινή γνώμη σχετικά με τις προτάσεις για «ψηφιακό πράσινο
πιστοποιητικό». Δείτε εδώ.

Δημοσιεύτηκε η απόφαση
του ΕΔΔΑ στην υπόθεση
Vavricka κατά Τσεχίας με
την οποία το Δικαστήριο
κρίνει ότι ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός για λόγους
προστασίας της υγείας είναι
θεμιτός στο πλαίσιο της
ΕΣΔΑ. Δείτε την απόφαση.

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
26/2/2021
Συστάσεις της Αρχής σχετικά με την ανάρτηση απολογητικού
υπομνήματος σε ιστοσελίδες.
29/3/2021
Παρατείνεται η αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων της
Αρχής έως 7/5/2021.
7/4/2021
Σύσταση της Αρχής σχετικά με τη διαρροή δεδομένων χρηστών
του Facebook.
13/4/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ειδικού
επιστημονικού προσωπικού ΙΔΑΧ και Μονίμου διοικητικού
προσωπικού στην Αρχή.
“byDesign”: Έργο για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων
επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά
με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
Δείτε το πρώτο τεύχος του newsletter του έργου εδώ.

Επικαιρότητα
Στις 5/4/2021 ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, επέδωσε στον
Πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων για
το έτος 2019. Δείτε εδώ.

Στατιστικά
Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα
από 9/2/2021 έως 21/4/2021:
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Αριθμός καταγγελιών που έχει λάβει η
Αρχή
Αριθμός περιστατικών παραβίασης
προσωπικών δεδομένων που έχουν
γνωστοποιηθεί στην Αρχή
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Βιβλιογραφική
επικαιρότητα
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.

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Αρχής
Άρθρο του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου,
στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 28/3/2021.

Δικαίωμα σιωπής στο πλαίσιο διοικητικών
διαδικασιών που ενδέχεται να καταλήξουν στην
επιβολή ποινικών κυρώσεων (ΔΕΕ C-481/19)
Άρθρο του αναπλ. μέλους της Αρχής Γ. Τσόλια στο
www.lawspot.gr.

6

Διαπιστώσεις για την συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις του GDPR μέσα από την εμπειρία της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ
Περιστατικά παραβίασης ePrivacy
37

Παρέμβαση του αναπλ. μέλους της Αρχής Γ. Τσόλια
στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2021 του
ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Εκδηλώσεις
3
ΦΕΒ
Ο Γ. Τσόλιας, αναπλ.
μέλος της Αρχής,
συμμετείχε ως εισηγητής
στη διαδικτυακή
ενημερωτική εκδήλωση
του δικτύου «DPO
Network» με θέμα
«Η συμβολή του DPO
στη συμμόρφωση
με το GDPR: από την
κανονικότητα προς την
πανδημία COVID19».

17
ΦΕΒ
Έλαβε χώρα διαδικτυακή
ενημερωτική εκδήλωση
του ΣΕΒ με τίτλο
«2+ χρόνια GDPR:
διδάγματα, συμβουλές
και προκλήσεις» στην
οποία συμμετείχε ως
εισηγητής ο Γ. Τσόλιας,
αναπλ. μέλος της Αρχής.
Δείτε το βίντεο εδώ.

26
ΦΕΒ
Ο Γ. Τσόλιας, αναπλ.
μέλος της Αρχής,
συμμετείχε ως εισηγητής
στη διαδικτυακή
ημερίδα της Ένωσης
Ποινικολόγων και
Μαχόμενων Δικηγόρων
«Πανδημία – Ψηφιακή
Δικαιοσύνη και
Δικηγορία» με τίτλο
εισήγησης «Προληπτική
αστυνόμευση μέσων
νέων τεχνολογιών».
Περισσότερα εδώ.

4-5
ΜΑΡ
Ο Πρόεδρος της Αρχής,
Κ. Μενουδάκος,
συμμετείχε με
χαιρετισμό στο 7ο
Διεθνές Συνέδριο
Δικαίου Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας με
θέμα «Ποιος κυβερνά
το διαδίκτυο;» που
διοργανώθηκε από τη
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
και το νομικό περιοδικό
«Δίκαιο Τεχνολογίας &
Επικοινωνίας» (ΔΙTE).
Περισσότερα εδώ.

10
ΜΑΡ
Ο Διευθυντής της Αρχής,
Β. Ζορκάδης, συμμετείχε
στην εκδήλωση της
τελικής παρουσίασης
του ερευνητικού έργου
DEFeND, στο πάνελ
«Achieving GDPR
Compliance: Past,
Present, Future»,
με παρουσίαση
«Certification under
GDPR» και συμμετοχή
στην ακόλουθη
συζήτηση. Περισσότερα
εδώ.

12
ΜΑΡ
Ο ειδικός επιστήμονας
της Αρχής
Γ. Ρουσόπουλος
συμμετείχε στο
διαδικτυακό συνέδριο
InfoLaw Conference
2021 με ομιλία με τίτλο
«Online διαφήμιση και
προσωπικά δεδομένα».
Περισσότερα εδώ.

1-2
ΑΠΡ
Ο Πρόεδρος της Αρχής,
Κ. Μενουδάκος,
συμμετείχε ως
συντονιστής στην
εκδήλωση που
διοργανώθηκε από τη
Νομική σχολή του ΑΠΘ
και το Ίδρυμα Καλλιόπη
Κούφα με θέμα
«Τεχνητή Νοημοσύνη
και Κανονιστικές
Προκλήσεις: Διεθνείς
και Συγκριτικές
Νομικές Προκλήσεις».
Περισσότερα εδώ.
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