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Ο καθηγητής Ψυχολογίας, Göte Nyman, ήταν ο πρώτος που όρισε 
την έννοια του Διαδικτύου της Συμπεριφοράς (IoB). 

Το 2012, είπε ότι «Εάν το πρότυπο ανθρώπινης συμπεριφοράς εκχωρηθεί σε 
συσκευές (π.χ. συσκευές IoT) με συγκεκριμένες διευθύνσεις, θα υπάρχει η 
ευκαιρία να επωφεληθεί κανείς από τη γνώση που αποκτήθηκε με την 
ανάλυση της ιστορίας των προτύπων σε πολλούς τομείς, κοινωνικούς, 
υγειονομικούς, πολιτικούς και άλλους.” 

Η εστίαση στη συμπεριφορά επιτρέπει να γνωρίζει ο 
ενδιαφερόμενος πώς να επηρεάζει το πώς θα συμπεριφερθεί το 
άτομο. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

“Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς” 

2 



 

   

   

     

   

  

Συνδυασμός τριών πεδίων: 

• Τεχνολογίας 

• Ανάλυσης δεδομένων (Data Αnalytics) 

• Επιστήμης της συμπεριφοράς 
(Behavioral science) 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

“Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς” 
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• Εξατομίκευση – κλειδί για την αποτελεσματικότητα 
μιας υπηρεσίας. 

• Όσο πιο αποτελεσματική είναι μια υπηρεσία, τόσο 
περισσότερο ο πελάτης/πολίτης θα συνεχίσει να 
αλληλεπιδρά με αυτήν, μπορεί να αλλάξει τη 
συμπεριφορά του εξαιτίας της. 

• Συνδέοντας την επιστήμη της συμπεριφοράς με την 
«ψηφιακή σκόνη» της ζωής μας, οι οργανισμοί 
μπορούν να στοχεύσουν στρατηγικά, να προβλέψουν 
και τελικά να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

“Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς” 
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Το IoB περιλαμβάνει δεδομένα από τις διαδικτυακές συμπεριφορές, όπως 
τη δραστηριότητά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε συσκευές, όπως: 

• Φορητοί υπολογιστές 

• Smartphones 

• Συνδεδεμένες οικιακές συσκευές 

(Κάμερες, έξυπνες κλειδαριές κ.λπ.) 

• Wearables (Smart Watch, κ.λπ.) 

• Έξυπνα οχήματα 

• Βοηθοί φωνής 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς – οι πηγές 
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Το 2023, προβλέπεται ότι οι δραστηριότητες του 40% του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα παρακολουθούνται ψηφιακά για να 
επηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Προβλέπεται επίσης ότι η αγορά αισθητήρων IoT θα φτάσει τα 
22,48 δισεκατομμύρια δολάρια και 29,3 δισεκατομμύρια 
συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο θα είναι διαθέσιμες μέχρι 
το 2023. 

Ο μέσος συνδεδεμένος άνθρωπος θα έχει μία αλληλεπίδραση 
ψηφιακών δεδομένων με μία από τις δισεκατομμύρια συσκευές 
IoT κάθε 18 δευτερόλεπτα. 

Θα συγκεντρωθούν πάνω από 90 zettabyte (1 zettabyte = 1 billion 
terabytes) δεδομένων μέχρι το 2025. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς – οι αριθμοί 
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Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο 
Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς 
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Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς: βήματα 

Παρακολούθηση 

συμπεριφοράς χρήστη 

μέσω σημείων 

αλληλεπίδρασης κατά τη 

χρήση μιας πλατφόρμας 

(π.χ εφαρμογής) 

Συλλογή των δεδομένων 

αλληλεπίδρασης μέσω 

διαφόρων πηγών 

χρησιμοποιώντας συσκευές 

και διεργασίες Διαδικτύου 

των Πραγμάτων 

Ανάλυση των δεδομένων με 

χρήση μοντέλων δεδομένων 

Δυνατότητες Μηχανικής 

εκμάθησης, Τεχνητής 

νοημοσύνης 

Χρήση τεχνικών των 

επιστημών συμπεριφοράς 

για απόκτηση γνώσης, 

σοφίας, διορατικότητας από 

τα μοτίβα δεδομένων, τις 

τάσεις, κτλ 

Χρήση των συμπερασμάτων 

ως τροφοδοσία στην 

στρατηγική του οργανισμού 

για την επίτευξη 

συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 



     
        

       
       

 

        
       

      
  

       
      

   

       
       

    

     

   

  

• Εφαρμογή υγείας στο smartphone σας, παρακολουθεί 
διατροφή, ύπνο, καρδιακό ρυθμό ή επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα. Ειδοποιεί για δυσμενείς καταστάσεις και προτείνει 
τροποποιήσεις συμπεριφοράς προς ένα πιο θετικό ή 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

• Αλυσίδα καφέ, παρακολουθεί έναν πελάτη σε τοποθεσίες, να 
αντιστοιχίζει πρόσωπα με συναλλαγές και να χρησιμοποιεί 
δεδομένα συμπεριφοράς για να περικλείει γεωγραφικά 
σχετικές προσφορές μάρκετινγκ. 

• Κυβερνήσεις, παρακολουθούν πολίτες με τα δεδομένα του IoB 
για ενδείξεις ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, όπως τρομοκρατία 
ή οργάνωση πολιτικών διαμαρτυριών. 

• Ασφαλιστική εταιρεία εξετάζει τα προφίλ και τις 
αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 
«προβλέψει» εάν είστε προσεκτικός οδηγός. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Διαδίκτυο της συμπεριφοράς- εφαρμογές 
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• Τρόποι συγκέντρωσης, ανάλυσης και χρήσης των 
δεδομένων, ιδιαίτερα σε μεγάλη κλίμακα. 

• Ηθικά ζητήματα, ζητήματα που σχετίζονται με την 
παρακολούθηση των ατόμων και στη συνέχεια τη 
συγκέντρωση αυτών των δεδομένων σε μια μορφή που 
να μπορεί να ενεργήσει για να επηρεάσει τη 
συμπεριφορά. 

• Περίπλοκα ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα 
των χρηστών και την ασφάλεια των δεδομένων. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς: οι κίνδυνοι 
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• Κατάρτιση προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 
- κατάλληλες εγγυήσεις 

• Διασφάλιση δικαιωμάτων πολιτών: διαφάνεια, πρόσβαση, 
διόρθωση, διαγραφή 

• Τακτικοί έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται 
δίκαια – αποφυγή διακρίσεων, μέριμνα για ειδικές 
κατηγορίες 

• Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων 

• Έλεγχος των αλγόριθμων – δοκιμή των αλγόριθμων 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμίσεις - ΓΚΠΔ 

11 



      
     

    

        

    

     

    

     

   

     
  

• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων 
φορέων (πάροχοι, χρήστες, στοχεύοντες, ενδιάμεσοι ...) 

• Επιλογή της σωστής νομικής βάσης 

• Έλεγχος και διαφάνεια για το χρήστη, διευκόλυνση άσκησης 
δικαιωμάτων 

• Αποφυγή “Παραπλανητικών μοτίβων” για λήψη 
συγκατάθεσης 

• Περιορισμοί για ευάλωτες κατηγορίες, π.χ. παιδιά 

• Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμίσεις ΓΚΠΔ και e-Privacy: 
Στόχευση – κοινωνικά δίκτυα 
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Cookies, localstorage 

Device Fingerprinting 

API συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης 

Αναγνωριστικό τερματικού (IDFA, AdID, IDFV) 

Παρακολούθηση μέσω αναγνωριστικών που σχετίζονται με το 
δίκτυο (διεύθυνση Mac) 

Πρόσβαση σε αισθητήρα 

Σύνδεσμος παρακολούθησης και εικονοστοιχείο 
παρακολούθησης (Tracking link and tracking pixel) 

Κατάχρηση μηχανισμού προσωρινής αποθήκευσης (Caching 
mechanism) 

Παρακολούθηση IP 

Μοναδικά αναγνωριστικά (Unique Identifiers) 

Ιχνηλάτηση –tracking – τεχνικές - ePrivacy 

‘Αρθρο 5 παράγραφος 3 του EPrivacy, 

‘Αρθρο 4 παράγραφος 5 του ν. 3471/2006 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 
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Κατηγοριοποίηση των ιχνηλατών που χρησιμοποιούνται σε σχέση 
με τον σκοπό 

Ενημέρωση για όλους τους ιχνηλάτες 

Οι περιπτώσεις που δεν απαιτούν συγκατάθεση του χρήστη είναι 
πολύ περιορισμένες 

Κατάλληλος μηχανισμός συλλογής συγκατάθεσης 

Αποφυγή cookie walls 

Διαφορετικές συγκαταθέσεις για διαφορετικούς σκοπούς 

Συγκατάθεση μέσω ενεργητικής συμπεριφοράς με σαφείς 
πληροφορίες και το ίδιο εύκολη ανάκληση της συγκατάθεσης 

Με τον ίδιο αριθμό ενεργειών αποδοχή/απόρριψη ιχνηλατών 

Αποφυγή παραπλανητικών μοτίβων 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Ιχνηλάτηση –tracking - ePrivacy – Συστάσεις 
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• Real Time Bidding: αγοραπωλησία διαφημιστικού αποθεματικού ανά 
εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο με κοστολόγηση μέσω δημοπρασίας. 

• Εναλλακτικές λύσεις σε cookies τρίτων και άλλες μορφές ιχνηλάτησης, 
φιλικές προς την ιδιωτικότητα (…) => Privacy Sandboxes: το πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού ενεργεί για λογαριασμό του χρήστη —τοπικά, στη 
συσκευή του. Τα API επιτρέπουν επιλογή διαφημίσεων, μέτρηση 
μετατροπών. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Ιχνηλάτηση – tracking 
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Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence Act – AIA) 

• Ευθύνες των διαφόρων μερών –χρήστης, πάροχος, εισαγωγέας ή διανομέας 
ενός συστήματος 

• Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, απαγορεύεται η κατηγορία «μη αποδεκτού 
κινδύνου» 

• Προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, 
εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. 

• Ενημέρωση των χρηστών των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ώστε τα 
άτομα των οποίων τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ενδέχεται να θιγούν από 
τις αυτόνομες αποφάσεις της μηχανής να μπορούν να αντιδράσουν ή να 
διορθώσουν την απόφαση 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμιστικές εξελίξεις 
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Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) 

• Υποχρεώσεις των ψηφιακών υπηρεσιών που ενεργούν ως μεσάζοντες στον ρόλο 
τους να συνδέουν τους καταναλωτές με αγαθά, υπηρεσίες και περιεχόμενο. 

• Aπαγορεύει τη στοχευμένη διαφήμιση ανηλίκων με βάση το προφίλ, ειδικές 
κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. 

• Ενημέρωση χρηστών εάν και γιατί στοχεύονται από κάθε διαφήμιση και ποιος 
πλήρωσε για τη διαφήμιση. 

• Για πολύ μεγάλες πλατφόρμες: αποθετήρια διαφημίσεων, ώστε ερευνητές, την 
κοινωνία των πολιτών και τις αρχές να επιθεωρούν τον τρόπο εμφάνισης των 
διαφημίσεων και τον τρόπο στόχευσης. 

• Τα «σκοτεινά μοτίβα» απαγορεύονται. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμιστικές εξελίξεις 
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Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Market Act - DMA) 

• Διαδικτυακές πλατφόρμες που, ως βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου, εμπλέκονται στη δημιουργία προφίλ ατόμων, μπορούν να 
αποκομίσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω των μοναδικών 
ικανοτήτων τους να συλλέγουν τεράστιες ποσότητες και είδη προσωπικών 
δεδομένων. 

• Συγκατάθεση των τελικών χρηστών για τη συγχώνευση διαφορετικών πηγών 
προσωπικών δεδομένων. 

• Περιγραφή τεχνικών για τη δημιουργία προφίλ καταναλωτών που εφαρμόζει 
ο gatekeeper στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ή σε όλες τις βασικές 
του υπηρεσίες. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμιστικές εξελίξεις 
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Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) (Data Governance Act -
DGA) 

• Διαθεσιμότητα δεδομένων του δημόσιου τομέα για επαναχρησιμοποίηση 

• Κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων 

• Χρήση προσωπικών δεδομένων με τη βοήθεια ενός «διαμεσολαβητή 
κοινοχρησίας προσωπικών δεδομένων» 

• Χρήση δεδομένων για αλτρουιστικούς σκοπούς 

 Αρχές της προστασίας των δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού 

 Διαφάνεια και περιορισμός του σκοπού 

 Άσκηση των δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμιστικές εξελίξεις 
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Πράξη για τα Δεδομένα (Data Act - DA) 

• Θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την πρόσβαση και τη χρήση 
δεδομένων που παράγονται από («Διαδίκτυο των πραγμάτων» 

• Περιορισμοί στη χρήση δεδομένων που παράγονται από τη χρήση 
προϊόντος ή υπηρεσίας από οποιαδήποτε οντότητα εκτός από τα 
υποκείμενα των δεδομένων 

• Περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των δεδομένων 

• για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή διαφήμισης· παρακολούθηση 
εργαζομένων, υπολογισμό, τροποποίηση των ασφαλίστρων, πιστωτική 
βαθμολογία. 

• για την προστασία των ευάλωτων υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως 
των ανηλίκων. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σχετικές ρυθμιστικές εξελίξεις 

20 



         
         

       

          
         

         
           

               
       

        
  

         
         
           

           
        

     

  

Γαλλική εποπτική Αρχή – Google, Facebook (Iαν 22) Οι ιστοσελίδες facebook.com, google.fr και 
youtube.com δεν επιτρέπουν στους χρήστες να αρνηθούν τη χρήση cookies τόσο εύκολα όσο να 
τα αποδεχθούν (60 εκατ. ευρώ στο Facebook και 150 εκατ. ευρώ στη Google). 

Γαλλική εποπτική Αρχή – Microsoft (Δεκ. 22) Η ιστοσελίδα bing.com δεν επιτρέπει στους χρήστες 
να αρνηθούν τη χρήση cookies τόσο εύκολα όσο να τα αποδεχθούν (60 εκατ. ευρώ). 

Γαλλική εποπτική Αρχή – TikTok (Δεκ. 22) Η ιστοσελίδα tiktok.com δεν επιτρέπει στους χρήστες 
να αρνηθούν τη χρήση cookies τόσο εύκολα όσο να τα αποδεχθούν, ελλιπής ενημέρωση (5 εκατ. 
ευρώ). 

Βελγική εποπτική Αρχή (Φεβ 22) - IAB Europe. Ρόλος του IAB Europe στο TCF (και ειδικότερα σε 
σχέση με την καταχώρηση των συγκαταθέσεων των χρηστών) ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Οι 
πληροφορίες που παρέχονταν στους χρήστες μέσω των CMP πολύ γενικές και ασαφείς 
(πρόστιμο ποσού 250.000 ευρώ) 

Ιρλανδική εποπτική Αρχή– Meta Ireland (Δεκ 22) δεν δικαιούται να στηρίζεται τη νομική βάση 
της σύμβασης σε σχέση με την παροχή συμπεριφορικής διαφήμισης, ως μέρος των υπηρεσιών 
της στο Facebook και το Instagram, και πως η μέχρι σήμερα επεξεργασία δεδομένων των 
χρηστών κατ’ επίκληση της νομικής βάσης της σύμβασης αποτελεί παραβίαση του άρθρου 6 
ΓΚΠΔ (210 εκατομμύρια ευρώ για το Facebook και 180 εκατομμύρια ευρώ για το Instagram) 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Πρόσφατες σχετικές αποφάσεις Αρχών 

• 

• 

• 

• 

• 
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• Η πορεία του Διαδικτύου της Συμπεριφοράς συνεχίζεται. 
Αποτελεί ζητούμενο το πώς και εάν μπορεί πράγματι η γνώση να 
μετατραπεί σε πραγματική «σοφία» 

• Υψίστης σημασίας να τεθούν σαφή όρια σε εταιρείες καθώς και 
κυβερνήσεις και να διασφαλίζεται ο έλεγχος από τους πολίτες. 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 
22 

Συμπέρασμα 

•Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στη 

διαμόρφωση όσο και στη επιβολή των ρυθμίσεων που το αφορούν. 



     

   

       

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! 
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Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 

Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users 

Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them 

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 

Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption 

Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce 

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2022 on the Proposal of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and 
use of data (Data Act) 

EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised 
rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) 

EDPS Opinion 2/2021 on the Proposal for a Digital Markets Act 

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2022 on the Proposal of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and 
use of data (Data Act) 

EDPS Opinion 1/2021 on the Proposal for a Digital Services Act 

Regulating targeted and behavioural advertising in digital services, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 
Directorate-General for Internal Policies 

Internet of Behaviours (IoB) and its role in customer services, MohdJavaida,, Abid Haleem , Ravi Pratap Singh , ShanayRaba, Rajiv Suman 

Internet of Behavior (IoB) and Explainable AI Systems for Influencing IoT Behavior , Haya Elayan, MoayadAloqaily, Senior Member, IEEE, 
FakhriKarray, Fellow, IEEE, Mohsen, Guizani, Fellow, IEEE 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 

Aναφορές 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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	Structure Bookmarks
	«Διαδίκτυο της συμπεριφοράς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων» Γεωργία Παναγοπούλου Mηχανικός Η/Υ, DESS, ΙΤΙL EEΠ Ελέγκτρια Πληροφορικής 
	Ο καθηγητής Ψυχολογίας, Göte Nyman, ήταν ο πρώτος που όρισε την έννοια του Διαδικτύου της Συμπεριφοράς (IoB). Το 2012, είπε ότι «Εάν το πρότυπο ανθρώπινης συμπεριφοράς εκχωρηθεί σε συσκευές (π.χ. συσκευές IoT) με συγκεκριμένες διευθύνσεις, θα υπάρχει η ευκαιρία να επωφεληθεί κανείς από τη γνώση που αποκτήθηκε με την ανάλυση της ιστορίας των προτύπων σε πολλούς τομείς, κοινωνικούς, υγειονομικούς, πολιτικούς και άλλους.” Η εστίαση στη συμπεριφορά επιτρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος πώς να επηρεάζει το πώς 
	Συνδυασμός τριών πεδίων: • Τεχνολογίας • Ανάλυσης δεδομένων (Data Αnalytics) • Επιστήμης της συμπεριφοράς (Behavioral science) ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 “Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς” 3 
	• Εξατομίκευση – κλειδί για την αποτελεσματικότητα μιας υπηρεσίας. • Όσο πιο αποτελεσματική είναι μια υπηρεσία, τόσο περισσότερο ο πελάτης/πολίτης θα συνεχίσει να αλληλεπιδρά με αυτήν, μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του εξαιτίας της. • Συνδέοντας την επιστήμη της συμπεριφοράς με την «ψηφιακή σκόνη» της ζωής μας, οι οργανισμοί μπορούν να στοχεύσουν στρατηγικά, να προβλέψουν και τελικά να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας. ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 “Δ
	Το IoB περιλαμβάνει δεδομένα από τις διαδικτυακές συμπεριφορές, όπως τη δραστηριότητά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε συσκευές, όπως: • Φορητοί υπολογιστές • Smartphones • Συνδεδεμένες οικιακές συσκευές (Κάμερες, έξυπνες κλειδαριές κ.λπ.) • Wearables (Smart Watch, κ.λπ.) • Έξυπνα οχήματα • Βοηθοί φωνής ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς – οι πηγές 5 
	Το 2023, προβλέπεται ότι οι δραστηριότητεςτου40%του παγκόσμιουπληθυσμούθαπαρακολουθούνταιψηφιακάγια να επηρεάσουν την ανθρώπινησυμπεριφορά. Προβλέπεται επίσης ότι ηαγοράαισθητήρων IoTθαφτάσειτα 22,48δισεκατομμύριαδολάριακαι29,3δισεκατομμύρια συσκευέςσυνδεδεμένεςστοΔιαδίκτυοθαείναιδιαθέσιμεςμέχρι το2023. Ο μέσος συνδεδεμένος άνθρωπος θα έχει μία αλληλεπίδραση ψηφιακών δεδομένων με μία από τις δισεκατομμύρια συσκευές IoT κάθε18δευτερόλεπτα. Θα συγκεντρωθούν πάνωαπό90zettabyte(1 zettabyte = 1 billion terabytes
	ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς 7 
	Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς: βήματα Παρακολούθηση συμπεριφοράς χρήστη μέσω σημείων αλληλεπίδρασης κατά τη χρήση μιας πλατφόρμας (π.χ εφαρμογής) Συλλογή των δεδομένων αλληλεπίδρασης μέσω διαφόρων πηγών χρησιμοποιώντας συσκευές και διεργασίες Διαδικτύου των Πραγμάτων Ανάλυση των δεδομένων με χρήση μοντέλων δεδομένων Δυνατότητες Μηχανικής εκμάθησης, Τεχνητής νοημοσύνης Χρήση τεχνικών των επιστημών συμπεριφοράς για απόκτηση γνώσης, σοφίας, διορατικότητας από τα μοτίβα δεδομένων, τις τάσεις, κτλ Χρήση των συμπερα
	• Εφαρμογή υγείας στο smartphone σας, παρακολουθεί διατροφή, ύπνο, καρδιακό ρυθμό ή επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ειδοποιεί για δυσμενείς καταστάσεις και προτείνει τροποποιήσεις συμπεριφοράς προς ένα πιο θετικό ή επιθυμητό αποτέλεσμα. • Αλυσίδα καφέ, παρακολουθεί έναν πελάτη σε τοποθεσίες, να αντιστοιχίζει πρόσωπα με συναλλαγές και να χρησιμοποιεί δεδομένα συμπεριφοράς για να περικλείει γεωγραφικά σχετικές προσφορές μάρκετινγκ. • Κυβερνήσεις, παρακολουθούν πολίτες με τα δεδομένα του IoB για ενδείξεις ανεπιθύμη
	• Τρόποι συγκέντρωσης, ανάλυσης και χρήσης των δεδομένων, ιδιαίτερα σε μεγάλη κλίμακα. • Ηθικά ζητήματα, ζητήματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση των ατόμων και στη συνέχεια τη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων σε μια μορφή που να μπορεί να ενεργήσει για να επηρεάσει τη συμπεριφορά. • Περίπλοκα ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα των χρηστών και την ασφάλειατων δεδομένων. ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Διαδίκτυο της Συμπεριφοράς: οι κίνδυνοι 10 
	• Κατάρτιση προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων -κατάλληλες εγγυήσεις • Διασφάλιση δικαιωμάτων πολιτών: διαφάνεια, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή • Τακτικοί έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται δίκαια– αποφυγή διακρίσεων, μέριμνα για ειδικές κατηγορίες • Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων • Έλεγχος των αλγόριθμων – δοκιμή των αλγόριθμων ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Σχετικές ρυ
	• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων (πάροχοι, χρήστες, στοχεύοντες, ενδιάμεσοι ...) • Επιλογή της σωστής νομικής βάσης • Έλεγχος και διαφάνεια για το χρήστη, διευκόλυνση άσκησης δικαιωμάτων • Αποφυγή “Παραπλανητικών μοτίβων” για λήψη συγκατάθεσης • Περιορισμοί για ευάλωτες κατηγορίες, π.χ. παιδιά • Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Σχετικές ρυθμίσεις ΓΚΠΔ και e-Privacy: Στόχευση – κοι
	Cookies, localstorage Device Fingerprinting API συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης Αναγνωριστικό τερματικού (IDFA, AdID, IDFV) Παρακολούθηση μέσω αναγνωριστικών που σχετίζονται με το δίκτυο (διεύθυνση Mac) Πρόσβαση σε αισθητήρα Σύνδεσμος παρακολούθησης και εικονοστοιχείο παρακολούθησης (Tracking link and tracking pixel) Κατάχρηση μηχανισμού προσωρινής αποθήκευσης (Caching mechanism) Παρακολούθηση IP Μοναδικά αναγνωριστικά (Unique Identifiers) Ιχνηλάτηση –tracking – τεχνικές -ePrivacy ‘Αρθρο5παράγραφος3το
	Κατηγοριοποίηση των ιχνηλατών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον σκοπό Ενημέρωση για όλους τους ιχνηλάτες Οι περιπτώσεις που δεν απαιτούν συγκατάθεση του χρήστη είναι πολύ περιορισμένες Κατάλληλος μηχανισμός συλλογής συγκατάθεσης Αποφυγή cookie walls Διαφορετικές συγκαταθέσεις για διαφορετικούς σκοπούς Συγκατάθεση μέσω ενεργητικής συμπεριφοράς με σαφείς πληροφορίες και το ίδιο εύκολη ανάκληση της συγκατάθεσης Με τον ίδιο αριθμό ενεργειών αποδοχή/απόρριψη ιχνηλατών Αποφυγή παραπλανητικών μοτίβων ΕορτασμόςΕ
	• Real Time Bidding: αγοραπωλησία διαφημιστικού αποθεματικού ανά εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο με κοστολόγηση μέσω δημοπρασίας. • Εναλλακτικές λύσεις σε cookies τρίτων και άλλες μορφές ιχνηλάτησης, φιλικές προς την ιδιωτικότητα (…) => Privacy Sandboxes: το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενεργεί για λογαριασμό του χρήστη —τοπικά, στη συσκευή του. Τα API επιτρέπουν επιλογή διαφημίσεων, μέτρηση μετατροπών. ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Ιχνηλάτηση – tracking 1
	Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence Act – AIA) • Ευθύνες των διαφόρων μερών –χρήστης, πάροχος, εισαγωγέας ή διανομέας ενός συστήματος • Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, απαγορεύεται η κατηγορία «μη αποδεκτού κινδύνου» • Προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. • Ενημέρωση των χρηστών των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ώστε τα άτομα των οποίων τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ενδέχεται να θι
	Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act -DSA) • Υποχρεώσεις των ψηφιακών υπηρεσιών που ενεργούν ως μεσάζοντες στον ρόλο τους να συνδέουν τους καταναλωτές με αγαθά, υπηρεσίες και περιεχόμενο. • Aπαγορεύει τη στοχευμένη διαφήμιση ανηλίκων με βάση το προφίλ, ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. • Ενημέρωση χρηστών εάν και γιατί στοχεύονται από κάθε διαφήμιση και ποιος πλήρωσε για τη διαφήμιση. • Για πολύ μεγάλες πλατφόρμες: αποθετήρια διαφημίσεων, ώστε ερευνητές, την κοινωνία των πολιτών και
	Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Market Act -DMA) • Διαδικτυακές πλατφόρμες που, ως βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού τους μοντέλου, εμπλέκονται στη δημιουργία προφίλ ατόμων, μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω των μοναδικών ικανοτήτων τους να συλλέγουν τεράστιες ποσότητες και είδη προσωπικών δεδομένων. • Συγκατάθεση των τελικών χρηστών για τη συγχώνευση διαφορετικών πηγών προσωπικών δεδομένων. • Περιγραφή τεχνικών για τη δημιουργία προφίλ καταναλωτών που εφαρμόζει ο ga
	Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) (Data Governance Act -DGA) • Διαθεσιμότητα δεδομένων του δημόσιου τομέα για επαναχρησιμοποίηση • Κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων • Χρήση προσωπικών δεδομένων με τη βοήθεια ενός «διαμεσολαβητή κοινοχρησίας προσωπικών δεδομένων» • Χρήση δεδομένων για αλτρουιστικούς σκοπούς  Αρχές της προστασίας των δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού  Διαφάνεια και περιορισμός του σκοπού  Άσκηση των δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασία
	Πράξη για τα Δεδομένα (Data Act -DA) • Θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων που παράγονται από («Διαδίκτυο των πραγμάτων» • Περιορισμοί στη χρήση δεδομένων που παράγονται από τη χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας από οποιαδήποτε οντότητα εκτός από τα υποκείμενα των δεδομένων • Περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των δεδομένων • για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή διαφήμισης· παρακολούθηση εργαζομένων, υπολογισμό, τροποποίηση των ασφαλίστρων, πιστωτική βαθμολογία. • για την προστασία των ε
	Γαλλική εποπτική Αρχή – Google, Facebook (Iαν 22) Οι ιστοσελίδες facebook.com, google.fr και youtube.com δεν επιτρέπουν στους χρήστες να αρνηθούν τη χρήση cookies τόσο εύκολα όσο να τα αποδεχθούν (60 εκατ. ευρώ στο Facebook και 150 εκατ. ευρώ στη Google). Γαλλική εποπτική Αρχή – Microsoft (Δεκ. 22) Η ιστοσελίδα bing.com δεν επιτρέπει στους χρήστες να αρνηθούν τη χρήση cookies τόσο εύκολα όσο να τα αποδεχθούν (60 εκατ. ευρώ). Γαλλική εποπτική Αρχή – TikTok (Δεκ. 22) Η ιστοσελίδα tiktok.com δεν επιτρέπει στου
	Η πορεία του Διαδικτύου της Συμπεριφοράς συνεχίζεται. Αποτελεί ζητούμενο το πώς και εάν μπορεί πράγματι η γνώση να μετατραπεί σε πραγματική «σοφία» Υψίστης σημασίας να τεθούν σαφή όρια σε εταιρείες καθώς και κυβερνήσεις και να διασφαλίζεται ο έλεγχος από τους πολίτες. Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενημερωτική ημερίδα ΑΠΔ 30-1-2023 22 Συμπέρασμα Οι Αρχές ΠροστασίαςΔεδομένων έχουμε πολύσημαντικόρόλοτόσοστη διαμόρφωσηόσο και στηεπιβολήτωνρυθμίσεων πουτοαφορούν. 
	ΕορτασμόςΕυρωπαϊκήςΗμέραςΠροστασίαςΠροσωπικώνΔεδομένων ΕνημερωτικήημερίδαΑΠΔ 30-1-2023 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! 23 
	Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users Guidelines 3/2022 on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2022 on the Proposal of the European Parliament and of the 


