Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011

Ο∆ΗΓΙΑ 2/2011

Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχοντας υπόψη:

1. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. α) του ν. 2472/1997 και το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.
3471/2006, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει Οδηγίες προς το
σκοπό της ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόµου από
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ότι σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, η χρησιµοποίηση αυτόµατων
συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής
επικοινωνίας για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για
κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς επιτρέπεται µετά από προηγούµενη ρητή συγκατάθεση
του αποδέκτη (σύστηµα «opt-in»). Το παραπάνω σύστηµα της προηγούµενης συγκατάθεσης
καταλαµβάνει ακόµα και την πραγµατοποίηση αρχικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε σκοπό
την ενηµέρωση του αποδέκτη και την προτροπή του προς δήλωση της συγκατάθεσής του για
την περαιτέρω λήψη διαφηµιστικών κλήσεων (βλ. και Γνώµη 5/2004 της Οµάδας Εργασίας του
Άρθρου 29 της Ε.Ε.). Ο αποδέκτης είναι συνδροµητής ή χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3471/2006.

3. Ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, η
αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύντοµων γραπτών µηνυµάτων και
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µηνυµάτων πολυµέσων, χωρίς τη συγκατάθεση του αποδέκτη υπό την προϋπόθεση ότι ο
αποστολέας απέκτησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποδέκτη νοµίµως στο
πλαίσιο προηγούµενης παρόµοιας συναλλαγής και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι παρέχει
στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωµα αντίρρησης µε τρόπο εύκολο και σαφή
(σύστηµα «opt-out»).

4. Ότι µε το άρθρο 16 του ν. 3917/2011 τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις πραγµατοποίησης
αζήτητων επικοινωνιών µε ανθρώπινη παρέµβαση (κλήσεων µέσω σταθερών ή κινητών
τηλεφώνων) του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και επιτρέπονται πλέον και χωρίς την
προηγούµενη συγκατάθεση του αποδέκτη εκτός και αν αυτός έχει δηλώσει την αντίρρησή του
(σύστηµα «opt-out»). Οι πάροχοι διαθέσιµων στο κοινό ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλουν να
τηρούν καταλόγους µε τις δηλώσεις εναντίωσης των συνδροµητών τους στη λήψη τηλεφωνικών
κλήσεων. Η ισχύς της νέας ρύθµισης αρχίζει την πρώτη του επόµενου µήνα µετά την πάροδο
εξαµήνου από τη δηµοσίευση του ν. 3917/2011, δηλαδή την 1/9/2011.

5. Ότι το άρθρο 2 στοιχ. ια’ του ν. 2472/1997 ορίζει ως «συγκατάθεση» του υποκειµένου των
δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο
σαφή, και µε πλήρη επίγνωση, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού
προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση
τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που
αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας
και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς
αναδροµικό αποτέλεσµα.

6. Ότι το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006 θέτει ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε τη νόµιµη
δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ειδικότερα, ορίζει ότι «Όπου ο παρών νόµος απαιτεί τη συγκατάθεση του συνδροµητή ή
χρήστη, η σχετική δήλωση δίδεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην τελευταία
περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργεί µε
πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του η οποία καταγράφεται µε ασφαλή
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τρόπο, είναι ανά πάσα στιγµή προσβάσιµη στον χρήστη ή συνδροµητή και µπορεί οποτεδήποτε
να ανακληθεί».

7. Ότι το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3471/2006 ορίζει ότι για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν ρυθµίζεται από τον παραπάνω νόµο,
εφαρµόζεται ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

8. Ότι η δήλωση της συγκατάθεσης ενός συνδροµητή ή χρήστη για τη λήψη ηλεκτρονικών
επικοινωνιών µε τη χρήση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση
πραγµατοποιείται συχνά µε ηλεκτρονικά µέσα (όπως µέσω των ιστοσελίδων υπεύθυνων
επεξεργασίας, στις οποίες ο ενδιαφερόµενος συνδροµητής ή χρήστης µπορεί να δηλώνει την
ηλεκτρονική του διεύθυνση για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων).

9. Ότι κατά τη δήλωση της συγκατάθεσης συνδροµητή ή χρήστη µε ηλεκτρονικά µέσα είναι
απαραίτητη η επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριµένος συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στο
δηλούµενο στοιχείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. δηλούµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή δηλούµενος τηλεφωνικός αριθµός). O υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να
διαθέτει κατάλληλους τεχνικούς µηχανισµούς για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω
επιβεβαίωσης, οι οποίοι πρέπει να είναι ανάλογοι µε τους κινδύνους που συνεπάγεται η
επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων και να εξειδικεύονται ανάλογα µε το
χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας.

10. Ότι, παρά το γεγονός ότι η ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισµένο
πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 150/2001, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, η τεχνική υλοποίησή της δεν
έχει ακόµα επαρκώς ενσωµατωθεί σε ηλεκτρονικές εφαρµογές του δηµοσίου και του ιδιωτικού
τοµέα στην Ελλάδα.

11. Ότι η Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο αριθµό παραπόνων που δέχεται από αποδέκτες
αζήτητης επικοινωνίας (που πραγµατοποιείται ιδίως µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και σύντοµων γραπτών µηνυµάτων), θεωρεί σκόπιµο να εξειδικεύσει τις τεχνικές
προδιαγραφές νόµιµης δήλωσης της συγκατάθεσης ενός συνδροµητή ή χρήστη µε ηλεκτρονικά
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µέσα για τη λήψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

12. Ότι η Αρχή πραγµατοποίησε διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς εταίρους
αναφορικά µε τις τεχνικές µεθόδους δήλωσης της ηλεκτρονικής συγκατάθεσης στο πλαίσιο του
άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Αποφασίζει την έκδοση της παρούσας Οδηγίας:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής

1. Η Οδηγία αφορά στη διαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης που πραγµατοποιείται µε
ηλεκτρονικά µέσα (εφεξής ηλεκτρονική συγκατάθεση) για την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων ενός συνδροµητή ή χρήστη από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στο πλαίσιο του
άρθρου 11 του ν. 3471/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν. 3917/2011,
δηλαδή για την πραγµατοποίηση επικοινωνιών προς το σκοπό απευθείας προώθησης προϊόντων
ή υπηρεσιών ή άλλους διαφηµιστικούς σκοπούς µε χρήση συστηµάτων κλήσης χωρίς
ανθρώπινη παρέµβαση. Τέτοιες επικοινωνίες είναι ιδίως τα µηνύµατα τηλεοµοιοτυπίας, οι
αυτόµατες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες µε την αποδοχή της κλήσης ακούγεται
µαγνητοφωνηµένο µήνυµα, τα φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπηρεσίας
αυτόµατου τηλεφωνητή, τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα σύντοµα γραπτά
µηνύµατα και τα µηνύµατα πολυµέσων.
2. Για τους σκοπούς της Οδηγίας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα συνδροµητών ή χρηστών υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή κάθε άλλο
διαφηµιστικό σκοπό.
3. Η Οδηγία δεν εφαρµόζεται σε λοιπές περιπτώσεις όπου απαιτείται η δήλωση της
συγκατάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα, στο πλαίσιο του ν. 3471/2006 (όπως το άρθρο 4 παρ. 5
που αφορά την απόκτηση πρόσβασης στο τερµατικό εξοπλισµό του συνδροµητή ή χρήστη, π.χ.
µε την εγκατάσταση αρχείων «cookies»).
4. Η Οδηγία δεν καταλαµβάνει τις περιπτώσεις υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3471/2006 στις οποίες εφαρµόζονται µόνο οι
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γενικότερες διατάξεις του ν. 2472/1997. Ωστόσο, όταν στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών
δηλώνεται, µε ηλεκτρονικά µέσα, η συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων (π.χ. κατά την εγγραφή σε µία ιστοσελίδα ή τη
συµµετοχή σε διαγωνισµούς για την απόκτηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών) συνιστάται η
εφαρµογή της αναφερόµενης στην Οδηγία διαδικασίας δήλωσης συγκατάθεσης [βλ.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1].
5. Οι περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα της Οδηγίας είναι οι συνηθέστερες µέθοδοι
δήλωσης συγκατάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς ωστόσο να αποτελούν εξαντλητικό
κατάλογο των δυνατών µεθόδων.

Άρθρο 2
Νόµιµες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική συγκατάθεση
1.

Σύµφωνα µε το αρ. 5 του ν. 3471/2006, όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη

συγκατάθεσή του µε ηλεκτρονικά µέσα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι:
α) Ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργεί µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή
του. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενηµερώνει τον συνδροµητή ή
χρήστη µε τρόπο εύληπτο και κατανοητό και να διασφαλίζει ότι η ενηµέρωση πραγµατοποιείται
πριν δηλωθεί η ηλεκτρονική συγκατάθεση. Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας.
β) Η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη καταγράφεται µε τρόπο ασφαλή. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη έχει καταγραφεί
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µπορεί να αµφισβητηθεί τόσο η ίδια η δήλωση της συγκατάθεσης
ως ενέργεια, όσο και το γεγονός ότι ο συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ή στον τηλεφωνικό αριθµό που δηλώνεται για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 2472/1997, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία ή αθέµιτη αλλοίωση, διάδοση, καταστροφή ή πρόσβαση στα τηρούµενα
δεδοµένα που αφορούν την ηλεκτρονική συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη.
γ) Η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη σε αυτόν. Ο
συνδροµητής ή χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στο τυποποιηµένο (κοινό για όλους) κείµενο
δήλωσης της συγκατάθεσης που διαθέτει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε περίπτωση που
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επιθυµεί να λάβει τα συγκεκριµένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης
(ηµεροµηνία, ώρα, κλπ.), µπορεί να ασκήσει το κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωµα
πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
χρήση συστήµατος ανάλογου µε το σύστηµα µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η δήλωση
της συγκατάθεσης και χωρίς να ζητείται από τον συνδροµητή ή χρήστη η δήλωση
περισσότερων προσωπικών δεδοµένων από όσα είναι ήδη γνωστά στον υπεύθυνο επεξεργασίας
(π.χ. αποκάλυψη στοιχείων ταυτότητας, όταν κατά τη δήλωση της συγκατάθεσης είχε ζητηθεί
µόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Σε περίπτωση που ο συνδροµητής ή χρήστης
είναι εγγεγραµµένος σε ηλεκτρονική υπηρεσία του υπευθύνου επεξεργασίας, ο τελευταίος
µπορεί να ικανοποιήσει το δικαίωµα πρόσβασης παρέχοντας τα ως άνω στοιχεία µέσω ενός
µηχανισµού αυθεντικοποίησης (π.χ. “login” µε κωδικό χρήστη και συνθηµατικό).
δ) Η δήλωση του συνδροµητή ή χρήστη µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό
αποτέλεσµα. Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει ηλεκτρονική
υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης, διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή, µε χρήση συστήµατος
ανάλογου µε το σύστηµα µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.
Για παράδειγµα, αν η δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη έχει
πραγµατοποιηθεί µέσω ιστοσελίδας, η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει επίσης να είναι
δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέσω της ίδιας ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση της
συγκατάθεσης πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς να ζητείται από τον συνδροµητή ή χρήστη η
δήλωση περισσότερων προσωπικών δεδοµένων από όσα είναι ήδη γνωστά στον υπεύθυνο
επεξεργασίας (π.χ. αποκάλυψη στοιχείων ταυτότητας, όταν κατά τη δήλωση της συγκατάθεσης
είχε ζητηθεί µόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει
να εξασφαλίζει ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ως ενέργεια
που προέρχεται από τον συγκεκριµένο συνδροµητή ή χρήστη. Προς το σκοπό αυτό, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να διατηρεί στο αρχείο του όλες τις δηλώσεις ανάκλησης της
συγκατάθεσης.
2.

Η δήλωση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον

συνδροµητή ή χρήστη οι διαφηµιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι µήνες
από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της
συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται
για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
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3.

Η δήλωση της συγκατάθεσης και η τυχούσα ανάκληση αυτής επιτρέπεται να

διαβιβάζεται αποκλειστικά στις αρµόδιες δικαστικές, διοικητικές ή άλλες αρµόδιες αρχές.

Άρθρο 3
Προηγούµενη ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη

1. Πριν από τη δήλωση της ηλεκτρονικής συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει κατάλληλη ενηµέρωση τουλάχιστον για το σκοπό
της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αυτή αφορά, τους αποδέκτες ή
τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης καθώς και
τα στοιχεία ταυτότητάς του ιδίου ή τυχόν εκπροσώπου του και συγκεκριµένα το όνοµα ή την
επωνυµία και τη διεύθυνση επικοινωνίας.
2. Η ενηµέρωση πρέπει να είναι αναλυτική και διακριτή από τη γενική ενηµέρωση που παρέχει
ο υπεύθυνος επεξεργασίας, π.χ. τους όρους χρήσης της αντίστοιχης ιστοσελίδας.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι προτού ο συνδροµητής ή χρήστης
προχωρήσει σε ενέργεια δήλωσης συγκατάθεσης θα έχει λάβει πλήρη γνώση της παρεχόµενης
ενηµέρωσης. Για το σκοπό αυτό, η ενηµέρωση πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον µε το ίδιο
επίπεδο ευχρηστίας µε το οποίο δηλώνεται η συγκατάθεση. Για παράδειγµα, η δήλωση από τον
συνδροµητή ή χρήστη ότι ενηµερώθηκε (π.χ. µέσω σηµείωσης ή επιλογής σχετικού πεδίου) δεν
είναι επαρκής όταν το κείµενο της ενηµέρωσης δεν είναι εύκολα και άµεσα προσβάσιµο από το
συνδροµητή ή χρήστη (π.χ. όταν το κείµενο δεν παρατίθεται πριν από τη δήλωση της
συγκατάθεσης, αλλά είναι προσβάσιµο µέσω ειδικού συνδέσµου που πρέπει να επιλέξει ο
συνδροµητής ή χρήστης).
4. Ειδικά για την περίπτωση που η δήλωση της ηλεκτρονικής συγκατάθεσης γίνεται µέσω
ιστοσελίδας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να εξασφαλίζει την ενηµέρωση του συνδροµητή
ή χρήστη µε διάφορους τρόπους [βλ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2], όπως ενδεικτικά:
α) Υποχρεώνοντας το συνδροµητή ή χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στο κείµενο της
ενηµέρωσης (π.χ. µε αναδυόµενο πλαίσιο ή παράθυρο) πριν από τη δήλωση της συγκατάθεσης.
β) Παρουσιάζοντας το κείµενο ενηµέρωσης σε ειδικό πεδίο φόρµας, ικανού µεγέθους, και
υποχρεώνοντας το συνδροµητή ή χρήστη να φτάσει τη γραµµή κύλισης του πεδίου αυτού έως
το τέλος, πριν δηλώσει τη συγκατάθεσή του.
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γ) Τοποθετώντας το κείµενο ενηµέρωσης σε ξεχωριστή ιστοσελίδα, από την οποία ο
συνδροµητής ή χρήστης πρέπει να διέλθει υποχρεωτικά πριν δηλώσει τη συγκατάθεσή του.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(email) µέσω διαδικτύου

1.

Όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή

διαφηµιστικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική
διεύθυνση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει καταρχάς, να επιβεβαιώνει ότι ο συνδροµητής ή
χρήστης έχει πρόσβαση στη διεύθυνση αυτή. Η δήλωση συγκατάθεσης στην περίπτωση αυτή
γίνεται συνήθως είτε µε την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την
ηλεκτρονική διεύθυνση του συνδροµητή ή χρήστη σε ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου
επεξεργασίας, είτε µε άλλο τρόπο, όπως π.χ. µέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου
επεξεργασίας.
2.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ακολουθεί ειδικές διαδικασίες για την

επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, όπως οι ακόλουθες:
α) ∆ιαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης µε πρόσθετη ενηµέρωση. Η διαδικασία αυτή πρέπει κατ’
ελάχιστο να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη
συγκατάθεσή

του

για

την

αποστολή

µηνυµάτων

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

[βλ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3].
αα) Μετά τη δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας αποστέλλει αρχικό ενηµερωτικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του
συνδροµητή ή χρήστη. Στο µήνυµα αυτό ο συνδροµητής ή χρήστης ενηµερώνεται
σχετικά µε το γεγονός ότι δήλωσε τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριµένη
επεξεργασία, ενώ παράλληλα του παρέχεται ένας εύκολος τρόπος ανάκλησης της
συγκατάθεσής του, εφόσον το επιθυµεί. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να
µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεσα και εύκολα µετά τη λήψη του παραπάνω
ενηµερωτικού µηνύµατος και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιθυµεί ο συνδροµητής ή
χρήστης, π.χ. µέσω αποστολής µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς
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συγκεκριµένη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µέσω ειδικού υπερσυνδέσµου
(URL) στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας, µοναδικού για κάθε συνδροµητή ή
χρήστη.
ββ) Στο αρχικό ενηµερωτικό µήνυµα πρέπει επίσης να αναγράφεται ο σκοπός
αποστολής του (για την ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη σχετικά µε τη
συγκεκριµένη δήλωση συγκατάθεσής του), η προέλευσή του (π.χ. ταυτότητα του
υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει το µήνυµα) και
να υπάρχει υπερσύνδεσµος προς το κείµενο ενηµέρωσης σχετικά µε την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων που αφορά η εν λόγω δήλωση συγκατάθεσης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας.
β) ∆ιαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης. Η διαδικασία αυτή, που περιλαµβάνει τη διπλή
επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη («double opt-in») µπορεί να
εφαρµόζεται ως εναλλακτική αυτής που αναφέρεται στο στοιχ α) της παρούσας παραγράφου,
ιδίως σε περιπτώσεις που η δήλωση της συγκατάθεσης περιλαµβάνει και τη λήψη περαιτέρω
υπηρεσιών από τον συνδροµητή ή χρήστη (όπως π.χ. την εγγραφή σε ιστοσελίδα µε κωδικό
χρήστη και συνθηµατικό) [βλ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3α].
αα) Μετά τη δήλωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας αποστέλλει αρχικό επιβεβαιωτικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας
του συνδροµητή ή χρήστη. Με το µήνυµα αυτό ο συνδροµητής ή χρήστης καλείται να
ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του, π.χ. µέσω αποστολής µηνύµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς συγκεκριµένη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας
ή µέσω επιλογής ειδικού υπερσυνδέσµου (URL), µοναδικού για κάθε συνδροµητή ή
χρήστη, στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας.
ββ) Στο αρχικό επιβεβαιωτικό µήνυµα πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του
(για την ενεργοποίηση της δήλωσης συγκατάθεσης), η προέλευσή του (π.χ. ταυτότητα
του υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει το µήνυµα)
και να υπάρχει υπερσύνδεσµος προς το κείµενο ενηµέρωσης σχετικά µε την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων που αφορά η εν λόγω δήλωση συγκατάθεσης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. Το µήνυµα πρέπει επίσης να αναφέρει τον
τρόπο µε τον οποίο ο συνδροµητής ή χρήστης µπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή
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του όποτε το επιθυµήσει.
γγ) Η συγκατάθεση στην περίπτωση αυτή θεωρείται έγκυρη µόνο εφόσον ο
συνδροµητής ή χρήστης ενεργοποιήσει τη δήλωσή του. Αν η ενεργοποίηση δεν
πραγµατοποιηθεί εντός χρονικού διαστήµατος, που ορίζεται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλωθεί πρέπει να
διαγράφεται αυτόµατα από το αρχείο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
δδ) Όταν για την εγγραφή σε διαδικτυακή υπηρεσία έχει πραγµατοποιηθεί διαδικασία
επιβεβαίωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύµφωνη µε τα παραπάνω,
δεν απαιτείται εκ νέου επιβεβαίωση της πρόσβασης του συνδροµητή ή χρήστη στο
δηλούµενο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
3.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταγράφει, µε ασφαλή τρόπο, τα στοιχεία που

είναι απαραίτητα για την απόδειξη της δήλωσης της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη.
Συγκεκριµένα οφείλει να καταγράφει τον τρόπο δήλωσης της συγκατάθεσης για τη
συγκεκριµένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και την ηµέρα και ώρα της
δήλωσης. Στην περίπτωση της επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
τηρούνται τόσο για την

αρχική δήλωση, όσο και για την επιβεβαίωση της δήλωσης

συγκατάθεσης.
4.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι δυνατή, ανά πάσα στιγµή, µε χρήση

συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό µέσω του οποίου δηλώθηκε η συγκατάθεση, π.χ. µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ειδικού υπερσυνδέσµου στην ιστοσελίδα του υπεύθυνου
επεξεργασίας, ή µέσω επιλογών στην ειδική περιοχή χρήστη της ιστοσελίδας (π.χ. σε
περιπτώσεις εγγεγραµµένων χρηστών). Ο συνδροµητής ή χρήστης είναι σκόπιµο να
ενηµερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης της συγκατάθεσης, π.χ. µε
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την αποστολή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων και
µηνυµάτων πολυµέσων (SMS, MMS)

1.

Όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή

διαφηµιστικών σύντοµων γραπτών µηνυµάτων ή αντίστοιχων µηνυµάτων πολυµέσων σε
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συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει καταρχάς να
επιβεβαιώνει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθµό αυτό. Η ηλεκτρονική
δήλωση της συγκατάθεσης στην περίπτωση αυτή γίνεται συνήθως είτε µε την αποστολή
σύντοµου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος πολυµέσων από τον συνδροµητή ή χρήστη σε
τηλεφωνικό αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, είτε µε άλλο τρόπο, όπως π.χ. µέσω της
ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας.
2.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ακολουθεί ειδικές διαδικασίες για την

επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, όπως οι ακόλουθες:
α) ∆ιαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης µε πρόσθετη ενηµέρωση.

H διαδικασία αυτή

εφαρµόζεται καταρχήν όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του µέσω
αποστολής σύντοµου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος πολυµέσων. Στην περίπτωση αυτή, µετά
τη δήλωση της συγκατάθεσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να αποστέλλει άµεσα στο
συνδροµητή ή χρήστη ένα αντίστοιχο γραπτό µήνυµα, µε το οποίο θα τον ενηµερώνει για το
γεγονός ότι έχει δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριµένη επεξεργασία, για την
προέλευση του µηνύµατος (π.χ. ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας), καθώς και για τη
δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο συνδροµητής ή
χρήστης το επιθυµήσει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης µπορεί να γίνεται µέσω αποστολής από
το συνδροµητή ή χρήστη νέου µηνύµατος προς συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του
υπεύθυνου επεξεργασίας. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση
που η δήλωση της συγκατάθεσης πραγµατοποιείται µε υπηρεσία διαφορετική της τηλεφωνικής
(π.χ. µέσω ιστοσελίδας) µε την προϋπόθεση ότι η δυνατότητα αποστολής σύντοµου γραπτού
µηνύµατος ανάκλησης της συγκατάθεσης από τον συνδροµητή ή χρήστη προσφέρεται ατελώς
(χωρίς χρέωση) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ο αποδέκτης του µηνύµατος ενηµερώνεται
για αυτό.
β) ∆ιαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης. H διαδικασία αυτή µπορεί να εφαρµόζεται για
τη δήλωση συγκατάθεσης που πραγµατοποιείται µε υπηρεσία διαφορετική της τηλεφωνικής,
όπως π.χ. στην περίπτωση που ο συνδροµητής ή χρήστης παρέχει µέσω της ιστοσελίδας του
υπεύθυνου επεξεργασίας τη συγκατάθεσή του για αποστολή διαφηµιστικών σύντοµων γραπτών
µηνυµάτων στο κινητό του τηλέφωνο [βλ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4].
αα) Μετά τη δήλωση συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας αποστέλλει ένα αρχικό επιβεβαιωτικό σύντοµο γραπτό µήνυµα προς τον
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αριθµό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί, στο οποίο περιλαµβάνεται τυχαίος κωδικός
αριθµός, τουλάχιστον τεσσάρων ψηφίων (π.χ. µε τη µορφή του PIN). Ο συνδροµητής ή
χρήστης καλείται να εισάγει τον κωδικό αυτό αριθµό σε ειδικό υπερσύνδεσµο στην
ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας, ώστε να ενεργοποιήσει τη δήλωση
συγκατάθεσής του.
ββ) Στο επιβεβαιωτικό µήνυµα πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του (για τη
ενεργοποίηση της δήλωσης συγκατάθεσης), η προέλευσή του (π.χ. ταυτότητα του
υπεύθυνου επεξεργασίας ή/και ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει το µήνυµα) και
να παρέχεται ο υπερσύνδεσµος στην ιστοσελίδα όπου ο συνδροµητής ή χρήστης θα
πρέπει να εισάγει τον κωδικό αριθµό για να γίνει η ενεργοποίηση της συγκατάθεσης. Ο
υπερσύνδεσµος µπορεί να παραλείπεται αν ο χρήστης οδηγείται αυτόµατα στην
ιστοσελίδα αυτή µετά από την αρχική δήλωση της συγκατάθεσής του στην ιστοσελίδα
του υπεύθυνου επεξεργασίας.
γγ) Η συγκατάθεση θεωρείται έγκυρη µόνο εφόσον η δήλωσή της ενεργοποιηθεί µε την
χρήση του κωδικού αριθµού. Αν η ενεργοποίηση δεν πραγµατοποιηθεί εντός χρονικού
διαστήµατος, που ορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τότε ο αριθµός τηλεφώνου
που έχει δηλωθεί πρέπει να διαγράφεται αυτόµατα από το αρχείο του υπευθύνου
επεξεργασίας.
3.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταγράφει, µε ασφαλή τρόπο, τα στοιχεία που

είναι απαραίτητα για την απόδειξη της δήλωσης της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη.
Συγκεκριµένα οφείλει να καταγράφει τον τρόπο δήλωσης της συγκατάθεσης για τον
συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό, καθώς και την ηµέρα και ώρα της δήλωσης. Στην περίπτωση
της επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να τηρούνται τόσο για την
αρχική δήλωση, όσο και για την επιβεβαίωση της δήλωσης συγκατάθεσης (π.χ. την εισαγωγή
του κωδικού αριθµού από τον συνδροµητή ή χρήστη).
4.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή µε χρήση

συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό µέσω του οποίου δηλώθηκε η συγκατάθεση, π.χ. µε αποστολή
µηνύµατος σε συγκεκριµένο αριθµό ή µέσω ειδικού υπερσυνδέσµου στον διαδικτυακό τόπο του
υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
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Άρθρο 6
Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την πραγµατοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων

1. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αφορούν στη δήλωση συγκατάθεσης για
τη πραγµατοποίηση αυτόµατων τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση σε
συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του συνδροµητή ή χρήστη (όπως π.χ. µηνύµατα
τηλεοµοιοτυπίας, αυτόµατες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες µε την αποδοχή της κλήσης
ακούγεται µαγνητοφωνηµένο µήνυµα, φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπηρεσίας
αυτόµατου τηλεφωνητή). Επίσης, εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων µε
ανθρώπινη παρέµβαση ως µέσο παροχής ειδικότερης συγκατάθεσης, όταν ο συνδροµητής έχει
δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ότι δεν επιθυµεί γενικώς
να δέχεται τέτοιες κλήσεις (βλ. αιτιολογική σκέψη 4 της Οδηγίας). Η δήλωση της
συγκατάθεσης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως είτε µε την πραγµατοποίηση
τηλεφωνικής κλήσης από τον συνδροµητή ή χρήστη προς συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό του
υπεύθυνου επεξεργασίας, είτε µε άλλο τρόπο, όπως π.χ. δήλωση του τηλεφωνικού αριθµού του
συνδροµητή ή χρήστη µέσω της ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας (βλ. άρθρο 7 της
Οδηγίας).
2. Όταν η δήλωση συγκατάθεσης γίνεται µε την πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης προς
αριθµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο τελευταίος οφείλει να ενηµερώσει, µε ηχητικό µήνυµα,
για τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Οδηγίας.
3. Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για ασφαλή καταγραφή της
συγκατάθεσης, ώστε να µπορεί αυτή να αποδεικνύεται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
καταγράφει το περιεχόµενο της τηλεφωνικής κλήσης µε την οποία παρέχεται η συγκατάθεση
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006), καθώς και την ηµέρα και ώρα της κλήσης.
4. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή µε χρήση
συστήµατος αντίστοιχου µε αυτό µέσω του οποίου δηλώθηκε η συγκατάθεση, π.χ. µε
πραγµατοποίηση κλήσης από τον συνδροµητή ή χρήστη προς συγκεκριµένο τηλεφωνικό αριθµό
του υπεύθυνου επεξεργασίας.
5. Οι παραπάνω ενέργειες (δήλωση/καταγραφή/ανάκληση συγκατάθεσης) µπορούν να
πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, όπως ενδεικτικά µέσω Αυτόµατου
Συστήµατος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (IVR - Interactive Voice Response).
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Άρθρο 7
Ηλεκτρονική συγκατάθεση για την πραγµατοποίηση επικοινωνιών σε περισσότερα του
ενός στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας

1. Όταν ο συνδροµητής ή χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας
για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περισσότερα του ενός στοιχεία
ηλεκτρονικής επικοινωνίας που του ανήκουν (π.χ. σε µια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και ένα αριθµό κινητού τηλεφώνου), δεν είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της
συγκατάθεσής του για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η
συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη λαµβάνεται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους;
α) Στην περίπτωση που µεταξύ των δηλούµενων στοιχείων επικοινωνίας περιλαµβάνεται και ο
αριθµός κινητού τηλεφώνου του συνδροµητή ή χρήστη, αρκεί η επιβεβαίωση της συγκατάθεσής
του µόνο για τον αριθµό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ακολουθεί τη
διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης ή αλλιώς «double opt-in», όπως αυτή περιγράφεται
στο άρθρο 5 της Οδηγίας. Για παράδειγµα, όταν η συγκατάθεση δηλώνεται µέσω ιστοσελίδας
για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύντοµων γραπτών µηνυµάτων και
τη πραγµατοποίηση αυτόµατων τηλεφωνικών κλήσεων σε συγκεκριµένα ηλεκτρονικά στοιχεία
του συνδροµητή ή χρήστη (δηλ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµό κινητού
τηλεφώνου και αριθµό σταθερού τηλεφώνου του αντίστοιχα) αρκεί η εφαρµογή της διαδικασίας
επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης στον αριθµό κινητού τηλεφώνου.
β) Στην περίπτωση που µεταξύ των δηλούµενων στοιχείων επικοινωνίας δεν περιλαµβάνεται
αριθµός κινητού τηλεφώνου, αρκεί η επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του συνδροµητή ή χρήστη
µόνο για τη δηλούµενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ακολουθεί τη διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης ή αλλιώς
«double opt-in», όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας. Για παράδειγµα, όταν η
συγκατάθεση δηλώνεται µέσω ιστοσελίδας για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και την πραγµατοποίηση αυτόµατων τηλεφωνικών κλήσεων σε συγκεκριµένα
ηλεκτρονικά στοιχεία του συνδροµητή ή χρήστη (δηλ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και τον αριθµό σταθερού τηλεφώνου του αντίστοιχα) αρκεί η εφαρµογή της
διαδικασίας επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όταν
δηλώνονται περισσότερες από µία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το συνδροµητή
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ή χρήστη, η διαδικασία επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης πρέπει να εφαρµόζεται για κάθε µία
διεύθυνση ξεχωριστά.

Άρθρο 8
Πρόσκληση από τρίτους για την ηλεκτρονική συγκατάθεση

1.

Η πραγµατοποίηση αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς τον συνδροµητή ή χρήστη µε σκοπό την προτροπή του
τελευταίου να δηλώσει τη συγκατάθεσή του για την περαιτέρω λήψη διαφηµιστικών
µηνυµάτων από τον πρώτο δεν επιτρέπεται (βλ. αιτιολογική σκέψη 2 της Οδηγίας).
2.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να παρέχει τα µέσα για να µπορεί κάποιος

συνδροµητής ή χρήστης να αποστείλει πρόσκληση (π.χ. µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου) σε άλλον συνδροµητή ή χρήστη (π.χ. φίλο ή συνεργάτη) για να δηλώσει τη
συγκατάθεσή του προς την λήψη προωθητικής ή/και διαφηµιστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (όπως π.χ. πρόσκληση για τη λήψη ενηµερωτικών µηνυµάτων
από αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων, πολιτικά κόµµατα, κ.α.) [βλ.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5]. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει:
α) Να βεβαιώνεται για την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας του προσκαλούντος
συνδροµητή ή χρήστη. Συγκεκριµένα, να διαθέτει κατάλληλους µηχανισµούς που να
εξασφαλίζουν ότι ο προσκαλών συνδροµητής ή χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία
ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για αυτόν (π.χ. στη δηλούµενη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή στο δηλούµενο αριθµό κινητού τηλεφώνου) µε τη διαδικασία
επιβεβαιωµένης συγκατάθεσης που αναφέρεται στα άρθρα 4 παρ. 2 στοιχ. β’ και 5 παρ. 2 στοιχ.
β’ της Οδηγίας αντίστοιχα.
β) Να διευκρινίζει κατάλληλα ότι η αποστελλόµενη πρόσκληση αποτελεί προσωπικό µήνυµα
του προσκαλούντος προς τον προσκαλούµενο συνδροµητή ή χρήστη µε χρήση της τεχνολογικής
υποδοµής του υπεύθυνου επεξεργασίας.
γ) Να µην περιλαµβάνει στην πρόσκληση κανενός είδους διαφηµιστικό περιεχόµενο. Στο
µήνυµα µπορεί να εµπεριέχεται κατάλληλος σύνδεσµος (π.χ. ηλεκτρονικός σύνδεσµος URL),
µέσω του οποίου θα παρέχεται η ενηµέρωση του συνδροµητή ή χρήστη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας. Μετά την ενηµέρωση, ο προσκαλούµενος θα έχει τη
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δυνατότητα να επιλέξει αν θα δηλώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για την συγκεκριµένη
επεξεργασία.
δ) Να µην πραγµατοποιεί αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς τον προσκαλούµενο
συνδροµητή ή χρήστη αν ο τελευταίος δεν δηλώσει τη συγκατάθεσή του προς το σκοπό αυτό
(π.χ. µέσω της επιλογής συγκεκριµένου υπερσυνδέσµου που µπορεί να περιέχεται στο µήνυµα
της πρόσκλησης).

Άρθρο 9
Τεχνικά µέτρα για την αποφυγή µαζικής αποστολής µηνυµάτων

1.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί ιστοσελίδα µέσω της οποίας είναι δυνατή η

δήλωση ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των συνδροµητών ή χρηστών για την προώθηση
προϊόντων ή υπηρεσιών ή την αποστολή προσκλήσεων σε άλλους συνδροµητές ή χρήστες, κατά
τα αναφερόµενα στα άρθρα 4 έως και 8 της Οδηγίας, οφείλει να λαµβάνει τεχνικά µέτρα ώστε
να µην επιτρέπει τις µαζικές καταχωρίσεις στα αντίστοιχα πεδία. Τα µέτρα αυτά έχουν ως
σκοπό την αποφυγή µαζικών καταχωρίσεων, ιδίως διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή
µαζικής αποστολής προσκλήσεων, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, που µπορεί να είναι
ενοχλητικά για τους συνδροµητές ή χρήστες και να οδηγούν σε τεχνικά προβλήµατα
λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου του υπεύθυνου επεξεργασίας.
2.

Τεχνικά µέτρα που µπορούν να λαµβάνονται κυρίως κατά το στάδιο της δήλωσης της

συγκατάθεσης συνδροµητών ή χρηστών ή την αποστολή προσκλήσεων σε συνδροµητές ή
χρήστες µέσω ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Η χρήση κωδικών οπτικής επιβεβαίωσης (captcha) και η εναλλακτική χρήση ηχητικών
κωδικών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ).
β) Η χρήση απλών ερωτήσεων ώστε να πιστοποιείται ότι ο συνδροµητής ή χρήστης είναι
φυσικό πρόσωπο και όχι αυτόµατο µηχάνηµα.
γ) Ο περιορισµός του αριθµού των καταχωρίσεων για κάθε συνδροµητή (π.χ. σε υπηρεσίες
αποστολής προσκλήσεων σε φίλους µπορούν να επιτρέπονται έως 3 προσκλήσεις από τον ίδιο
συνδροµητή ή χρήστη ανά ώρα).
δ) Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος ορθότητας των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε
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αυτόµατα µέσα.
ε) Ο έλεγχος των πεδίων επικεφαλίδας του χρησιµοποιούµενου από το συνδροµητή ή χρήστη
λογισµικού περιήγησης (έλεγχος πεδίων browser header π.χ. User-Agent, Referrer) για την
ανίχνευση πιθανών αυτόµατων µηχανών (bot).
στ) Η διαγραφή δηλώσεων συγκατάθεσης για όσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις διαπιστώνεται ότι
είναι µη έγκυρες ή µη λειτουργικές (π.χ. µέσω µηνυµάτων που δεν παραδίδονται ορθά –
bounce).

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις ρυθµίσεις της οδηγίας σε εύλογο
χρονικό διάστηµα και πάντως όχι αργότερα από την 1η Σεπτεµβρίου 2011.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος της Αρχής

Χρίστος Γεραρής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράδειγµα 1:
α) Για την εγγραφή σε ένα διαδικτυακό τόπο που παρέχει υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας και δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3471/2006, όπως π.χ σε µια ενηµερωτική διαδικτυακή πύλη, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωµένος να επιβεβαιώσει ότι η δηλούµενη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι πραγµατική. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να παρέχεται ανώνυµα, µε
ψευδώνυµο ή εικονική ηλεκτρονική διεύθυνση.
Αν όµως στο πλαίσιο της παραπάνω υπηρεσίας πραγµατοποιείται αποστολή προωθητικών – ενηµερωτικών
µηνυµάτων (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.3471/2006) µετά από συγκατάθεση του χρήστη, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, όταν λαµβάνει τη δήλωση συγκατάθεσης, να επιβεβαιώνει την
εγκυρότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη στην οποία θα αποστέλλονται τα εν λόγω µηνύµατα
µε τις αναφερόµενες στην Οδηγία µεθόδους.
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Παράδειγµα 2:
Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί διαδικτυακή πύλη θέλει να αποστέλλει διαφηµιστικά µηνύµατα
στους ενδιαφερόµενους χρήστες που έχουν εγγραφεί ή εγγράφονται στην πύλη, εφόσον αυτοί το
επιθυµούν. Η δήλωση της συγκατάθεσης των χρηστών για την παραπάνω επεξεργασία πραγµατοποιείται
ηλεκτρονικά, µετά από κατάλληλη ενηµέρωσή τους που µπορεί να γίνεται ως εξής:
Μέθοδος 1: Κατά το στάδιο της εγγραφής του χρήστη στην διαδικτυακή πύλη µπορεί να παρέχεται
αναλυτικά όλη η ενηµέρωση και να ακολουθεί αµέσως µετά η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη, όπως
φαίνεται παρακάτω:
Για το σκο̟ό της ̟αροχής των υ̟ηρεσιών της δικτυακής ̟ύλης η εταιρεία µας* συλλέγει α̟ό εσάς
τα ̟ιο κάτω ̟ροσω̟ικά δεδοµένα: όνοµα, ε̟ώνυµο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.....
Για το σκο̟ό της α̟οστολής διαφηµιστικού υλικού για τα ̟ροϊόντα και της υ̟ηρεσίες της, η
εταιρεία µας συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδροµείου. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Ε̟ιθυµώ να λαµβάνω διαφηµιστικά µηνύµατα για τα ̟ροϊόντα και τις υ̟ηρεσίες ̟ου
̟αρέχει η δικτυακή ̟ύλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µου.
* Το υπογραµµισµένο κείµενο αποτελεί υπερσύνδεσµο που οδηγεί σε ιστοσελίδα αναλυτικής ενηµέρωσης για
τις γενικές δραστηριότητες της εταιρείας (ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, π.χ. «ποιοι είµαστε»)
Μέθοδος 2: Κατά τη στιγµή δήλωσης της συγκατάθεσης, π.χ. όταν ο δείκτης ποντικιού του χρήστη
βρίσκεται πάνω από το κείµενο δήλωσης της συγκατάθεσης, µπορεί να προβάλλεται αναδυόµενο πλαίσιο
µε το κείµενο της ενηµέρωσης, ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µε σκο̟ό την α̟οστολή διαφηµιστικού
υλικού. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ε̟ιθυµώ να λαµβάνω διαφηµιστικά µηνύµατα για εµ̟ορικές ̟ροσφορές της διαδικτυακής ̟ύλης στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µου .

Κατά τον τρόπο αυτό ο χρήστης µπορεί να δηλώσει τη συγκατάθεση του, µόνο εφόσον έχει διαβάσει και
κλείσει το πλαίσιο της ενηµέρωσης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει ότι αυτό έχει συµβεί
(π.χ. µε κώδικα javascript)
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Παράδειγµα 3:
Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να αποστέλλει ενηµερωτικό δελτίο (newsletter)
στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όσων επισκεπτών της ιστοσελίδας του το επιθυµούν.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Εισάγετε το email σας για να
λαµβάνετε το ενηµερωτικό
µας δελτίο.

Εγγραφή

Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος τοποθετεί πεδίο φόρµας στην
ιστοσελίδα του, όπου, µετά από την παροχή της κατάλληλης
ενηµέρωσης προς τους χρήστες, ζητεί την καταχώριση της
διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου για την
αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Η καταχώριση της
διεύθυνσης από έναν χρήστη αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό και
δήλωση συγκατάθεσης για την αποστολή του ενηµερωτικού
δελτίου.

Αµέσως µετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από ένα χρήστη, ο χρήστης
λαµβάνει ένα αυτοµατοποιηµένο µήνυµα, στην διεύθυνση αυτή, µε το οποίο ενηµερώνεται πλήρως ότι έχει
δώσει συγκατάθεση για την αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Ταυτόχρονα, στο µήνυµα αυτό του
δίνεται η δυνατότητα να ακυρώσει, άµεσα, τη συγκατάθεσή του. Το µήνυµα µπορεί να έχει την παρακάτω
µορφή:
From: newsletter@etaireia.gr
Θέµα: Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Λαµβάνετε αυτό το µήνυµα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιµοποίησε τη διεύθυνσή σας,
εγγράφηκε στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την
ιστοσελίδα της, http://www.etaireia.gr.
Σας ευχαριστούµε ιδιαίτερα για την εγγραφή σας.
Αν δεν έχετε εσείς ζητήσει την εγγραφή σας ή αν αλλάξατε γνώµη, µπορείτε να ακυρώσετε
την εγγραφή σας, ανά πάσα στιγµή, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσµο:
http://www.etaireia.gr/newsletter/unvalidate.php?id=ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA
ή µεταβαίνοντας στη σελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/unvalidate_online.php και
εισάγοντας τον κωδικό ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA. Στην περίπτωση αυτή, το email
σας θα διαγραφεί αυτόµατα από τη λίστα µας.
Η δυνατότητα διαγραφής από το ενηµερωτικό µας δελτίο παρέχεται και σε κάθε ξεχωριστό
µήνυµα που θα λαµβάνετε το µέλλον.
Αναλυτική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.php
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Παράδειγµα 3α:
Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να αποστέλλει ενηµερωτικό δελτίο (newsletter)
στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όσων επισκεπτών της ιστοσελίδας του το επιθυµούν.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Εισάγετε το email σας για να
λαµβάνετε το ενηµερωτικό
µας δελτίο.

Εγγραφή

Για τον σκοπό αυτό ο υπεύθυνος τοποθετεί πεδίο φόρµας στην
ιστοσελίδα του, όπου, µετά από την παροχή της κατάλληλης
ενηµέρωσης προς τους χρήστες, ζητεί την καταχώριση της
διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου για την
αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Η καταχώριση της
διεύθυνσης από έναν χρήστη αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό και
δήλωση συγκατάθεσης για την αποστολή του ενηµερωτικού
δελτίου.

Αµέσως µετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από ένα χρήστη, ο χρήστης
λαµβάνει ένα αρχικό, αυτοµατοποιηµένο, µήνυµα στην διεύθυνση αυτή µε το οποίο γίνεται η επιβεβαίωση
των στοιχείων του και του ζητείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του για την αποστολή του
ενηµερωτικού δελτίου. Το µήνυµα µπορεί να έχει την παρακάτω µορφή:
From: newsletter@etaireia.gr
Θέµα: Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Λαµβάνετε αυτό το µήνυµα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιµοποίησε τη διεύθυνσή σας,
ζήτησε εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την
ιστοσελίδα της, http://www.etaireia.gr.
Εάν πραγµατικά έχετε ζητήσει την εγγραφή σας, πρέπει να την ενεργοποιήσετε, εντός µίας
εβδοµάδας, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσµο:
http://www.etaireia.gr/newsletter/verify.php?id=ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA
ή µεταβαίνοντας στη σελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/verify_online.php και
εισάγοντας τον κωδικό ASDWVCHTGHFSDCFSD2DFS5SA
Αν η εγγραφή σας δεν ενεργοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος το email
σας θα διαγραφεί αυτόµατα από τη λίστα µας.
Αναλυτική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.php

Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την δήλωση συγκατάθεσης του µε τον τρόπο που αναφέρεται στο αρχικό
µήνυµα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να στείλει νέο αυτόµατο µήνυµα, µε το οποίο θα ενηµερώνεται
ο χρήστης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να
διαγραφεί εφόσον το επιθυµεί από τη λίστα αποδεκτών του υπεύθυνου επεξεργασίας (ανάκληση της
συγκατάθεσης). Το µήνυµα µπορεί να έχει την παρακάτω µορφή:
From:

newsletter@etaireia.gr

Θέµα: Ολοκλήρωση εγγραφής στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σας ευχαριστούµε για την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενηµερωτικού δελτίου της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Σε περίπτωση που επιθυµείτε τη διαγραφή σας από τη λίστα αυτή µπορείτε να µεταβείτε
στην ιστοσελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/unsubscribe.php
Ο σύνδεσµος αυτός θα περιέχεται σε κάθε µήνυµα που λαµβάνετε από τη λίστα µας.
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Παράδειγµα 4:
Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα επιθυµεί να στέλνει διαφηµιστικά µηνύµατα SMS σε
χρήστες κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει ότι το επιθυµούν.
Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη µπορεί να γίνεται, µετά από κατάλληλη ενηµέρωσή του, µέσω της
ιστοσελίδας του υπεύθυνου επεξεργασίας. Συγκεκριµένα ο χρήστης καλείται να δηλώσει τον αριθµό του
κινητού του τηλεφώνου σε ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας, δηλώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη συγκατάθεσή
του γα τη λήψη των διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω SMS.
.
Προωθητικά SMS ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -1
Εισάγετε τον αριθµό του κινητού σας για να σας
ενηµερώνουµε για ̟ροσφορές της εταιρείας µας.

Εγγραφή

Αµέσως µετά τη δήλωση του αριθµού κινητού τηλεφώνου από τον χρήστη, ο χρήστης λαµβάνει ένα
αυτοµατοποιηµένο µήνυµα στον αριθµό κινητού τηλεφώνου του, στο οποίο πρέπει να φαίνεται η
ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και να του παρέχεται ένας κωδικός αριθµός (ΡΙΝ) για την
ενεργοποίηση της δήλωσης συγκατάθεσης. Το µήνυµα µπορεί να έχει την παρακάτω µορφή:
9999: ΡΙΝ για τη δήλωση
συγκατάθεσης ̟ρος α̟οστολή
διαφηµιστικών SMS α̟ό την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αν δεν ζητήσατε
α̟οστολή, αγνοείστε το µήνυµα.
Παράλληλα, στον διαδικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ο χρήστης οδηγείται αυτόµατα σε µια
νέα ιστοσελίδα, όπου του ζητείται να καταχωρήσει το PIN που του έχει αποσταλεί στο κινητό του
τηλέφωνο για να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του. Αυτό µπορεί να γίνει ως εξής:
Προωθητικά SMS ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -2
Εισάγετε τον κωδικό αριθµό PIN ̟ου λάβατε µε
SMS, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Εγγραφή
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Παράδειγµα5:
Υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί ιστοσελίδα θέλει να στέλνει διαφηµιστικά µηνύµατα σε χρήστες
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που το επιθυµούν. Εκτός από τη δυνατότητα εγγραφής των ίδιων των
χρηστών στην ιστοσελίδα του, δίνει τη δυνατότητα αποστολής προσκλήσεων από ένα χρήστη σε άλλους
ενδιαφερόµενους (π.χ. φίλους) που κατά τη γνώµη του χρήστη µπορεί να επιθυµούν να εγγραφούν επίσης
στην ιστοσελίδα και να λαµβάνουν τα διαφηµιστικά µηνύµατα.
Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί ειδική φόρµα στην ιστοσελίδα του µε την οποία ο
προσκαλών χρήστης µπορεί, µετά από πιστοποίηση της δικής του ταυτότητας, να προτείνει άλλους πιθανά
ενδιαφερόµενους χρήστες:
Πρότεινέ µας σε ένα φίλο σου
Προτείνετέ µας φίλους σας που ενδιαφέρονται να λαµβάνουν µηνύµατα για τις
διαφηµιστικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι φίλοι σας θα ενηµερωθούν για την πρότασή
σας και θα κληθούν να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους. Παρακαλούµε πριν προτείνετε
τους φίλους σας, συµπληρώστε και επιβεβαιώστε τα δικά σας στοιχεία. Σας
ευχαριστούµε!
Το δικό σας email:
e-mail του φίλου σας:
Εγγραφή

Όταν κάποιος χρήστης συµπληρώσει την παραπάνω φόρµα, αρχικά αποστέλλεται µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στον ίδιο τον χρήστη µε σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητας του. Το µήνυµα µπορεί να
έχει την πιο κάτω µορφή:
From: newsletter@etaireia.gr
Θέµα: Αποστολή πρόσκλησης σε φίλο για διαφηµιστικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Λαµβάνετε αυτό το µήνυµα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιµοποίησε τη διεύθυνσή σας
ζήτησε να ενηµερωθεί ο φίλος σας για τις διαφηµιστικές ενέργειες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Εάν πραγµατικά έχετε αποστείλει την πρόσκληση, πρέπει να την ενεργοποιήσετε, εντός µίας
εβδοµάδας, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσµο:
http://www.etaireia.gr/newsletter/verify.php?id=kjsdhflka65dskafhe64sakak
ή µεταβαίνοντας στη σελίδα http://www.etaireia.gr/newsletter/verify_online.php και
εισάγοντας τον κωδικό kjsdhflka65dskafhe64sakak
Αν η πρόσκλησή σας δεν ενεργοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος το
email σας θα διαγραφεί αυτόµατα από τη λίστα µας..
Αναλυτική ενηµέρωση στην ιστοσελίδα: http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.php

Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την πρόσκληση κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο µήνυµα, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να αποστείλει µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του φίλου που δηλώθηκε από τον χρήστη, της πιο κάτω µορφής:
From: newsletter@etaireia.gr
Θέµα: Πρόσκληση από τον filos@email.gr
Το µήνυµα αυτό προέρχεται από τον filos@email.gr µέσω της ιστοσελίδας
http://www.etaireia.gr/
Ο filos@email.gr θεωρεί ότι θα σας ενδιέφερε να λαµβάνετε τις διαφηµιστικές προσφορές
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή πρέπει να µεταβείτε στην
ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ακολουθώντας το σύνδεσµο
http://www.etaireia.gr/newsletter/subscribe.php

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία ενηµέρωσης και δήλωσης συγκατάθεσης του φίλου, όπως έχει
περιγραφεί πιο πάνω. Για ευκολία, στη σελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας µπορεί να χρησιµοποιούνται
προσυµπληρωµένα πεδία φόρµας όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φίλου. Η δήλωση
της συγκατάθεσης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά µε ενέργεια του φίλου.

