Αθήνα, 27-06-2012
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4569/27-06-2012
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2012
(Τµήµα)

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση
Τµήµατος, στην έδρα της, την 8-5-2012, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της,
προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Παρέστησαν οι Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυοµένου του
Προέδρου της Αρχής Πέτρου Χριστόφορου, και τα αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής
Πέτρος Τσαντίλας, Χαράλαµπος Ανθόπουλος, και Γρηγόρης Λαζαράκος, ως εισηγητής.
Εξάλλου, δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος, αν και κλήθηκαν νοµίµως εγγράφως, τα
τακτικά µέλη της Αρχής Αν. Πράσσος , ∆ηµ. Μπριόλας, Αν.– Ιωάν. Μεταξάς οι οποίοι
αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τα προαναφερόµενα αναπληρωµατικά µέλη της
Αρχής. Στη συνεδρίαση παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, η Γεωργία Παναγοπούλου,
ειδική επιστήµονας, ως βοηθός εισηγητή. Επίσης, παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, και
η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Τµήµατος της
Αρχής, ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Η Αρχή έλαβε τις υπ’ αρ. ΓΝ/ΕΙΣ/1270/03-11-2011, ΓΝ/ΕΙΣ/143/01-02-2012
γνωστοποιήσεις στις οποίες περιγράφεται η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
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χαρακτήρα

µε

σκοπό

την

παροχή

υπηρεσιών

γεωεντοπισµού

και

24ωρης

παρακολούθησης µέσω ειδικού κέντρου από δύο υπευθύνους επεξεργασίας, την εταιρεία
«Α – Buddi» και την «Β Ο.Ε. -Αcelesta».
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες απευθύνονται και σε φυσικά πρόσωπα, όπως άτοµα, µε
προβλήµατα υγείας, άτοµα επιφορτισµένα µε το καθήκον της φροντίδας εκείνων που
έχουν τέτοια προβλήµατα υγείας, καθώς και σε γονείς ανηλίκων.
Συνοπτικά, οι υπηρεσίες επιτρέπουν στον «συνδροµητή» της υπηρεσίας, να
λαµβάνει γνώση της γεωγραφικής θέσης του «φέροντα» τη συσκευή γεωεντοπισµού. Η
συσκευή είναι µικρού µεγέθους, µπορεί να έχει µορφή κουτιού ή ρολογιού, περιλαµβάνει
κύκλωµα κινητής τηλεφωνίας (GSM), σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού θέσης
(GPS) και κουµπί πανικού. Ως «συνδροµητής» νοείται ο αιτών τη συνδροµή και
υπόχρεος για την ξόφληση των λογαριασµών της συνδροµητικής υπηρεσίας ενώ ως
«κάτοχος» της συσκευής θεωρείται ο φέρων την συσκευή εντοπισµού.
Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, καθορίζονται από τον συνδροµητή. Παράδειγµα
χαρακτηριστικών είναι ο ορισµός των συνθηκών στις οποίες ενεργοποιείται ο
συναγερµός (π.χ έξοδος από ορισµένη γεωγραφική ζώνη, υπέρβαση ταχύτητας, πτώση
του φέροντα κτλ) καθώς και ο τρόπος ενηµέρωσης του συνδροµητή για τη γεωγραφική
θέση του φέροντα, π.χ αποστολή των δεδοµένων γεωεντοπισµού µέσω SMS, πρόσβαση
µέσω διαδικτύου ή µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το κέντρο παρακολούθησης.
Τα δεδοµένα γεωεντοπισµού των φερόντων καθώς και προσωπικά τους δεδοµένα,
συµπεριλαµβανοµένων και των δεδοµένων υγείας τα οποία σχετίζονται µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες (π.χ ασθενείς µε άνοια που λαµβάνουν υπηρεσίες 24ωρης
παρακολούθησης από ειδικό κέντρο) είναι αντικείµενο επεξεργασίας τόσο από τον
συνδροµητή της υπηρεσίας όσο και από τον υπεύθυνο και τους εκτελούντες την
επεξεργασία 24ωρης παρακολούθησης.
Να σηµειωθεί ότι οι συσκευές δεν έχουν δυνατότητα απενεργοποίησης και
διαθέτουν επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.

Η Αρχή εξέτασε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η λειτουργία
των εν λόγω υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών
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δεδοµένων. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις περιπτώσεις που ο συνδροµητής και ο φέρων
τη συσκευή γεωεντοπισµού είναι διαφορετικά πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις που
ο φέρων είναι ανήλικος.

Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων, αφού αναγνώστηκαν τα
πρακτικά της συνεδρίασης της 20/1/2012, όπου παρέστη η A εκπρόσωπος της εταιρείας
Buddi και παρέσχε διευκρινήσεις επί των ζητηµάτων που δηµιουργούνται, όπως αυτά
αναφέρονται κατωτέρω, άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία στη
συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Η

λειτουργία ενός συστήµατος εντοπισµού µέσω GPS

πληροφοριών

συνιστά

επεξεργασία

προσωπικών

δεδοµένων,

και η καταγραφή
που

αφορά

σε

συγκεκριµένα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ.
α΄ και δ΄ του ν.2472/1997 και 2 στοιχ. 3 και 4 του ν.3471/2006 και η οποία εµπίπτει στο
ρυθµιστικό πεδίο του νόµου περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 3 παρ. 1 του ν.2472/1997 και άρθρο 3 παρ. 1
του ν.3471/2006).

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά το άρθρο 2, παρ. ζ του ν. 2472/97, καθορίζει τον
σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Τα δεδοµένα υγείας των φερόντων, τα οποία καταγράφονται από τον υπεύθυνο και τον
εκτελούνται την επεξεργασία µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και
ασφαλείας από κέντρο παρακολούθησης, αποτελούν κατά το άρθρο 2, εδ. β΄ του ν.
2472/1997 ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 2472/97
«κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς
και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν
συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το υποκείµενο
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr

3

έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο
που αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την
απαγόρευση. β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος
του υποκειµένου ή προβλεπόµενου από το νόµο συµφέροντος τρίτου, εάν το υποκείµενο
τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του»

Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωση των υπηρεσιών γεωεντοπισµού, η καταγραφή
πληροφοριών για τη γεωγραφική θέση συγκεκριµένου προσώπου που φέρει τη συσκευή,
γίνεται από την εταιρεία που παρέχει την συνολική υπηρεσία παρακολούθησης του
φέροντα. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των φερόντων είναι η
ατοµική τους ασφάλεια και η παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Η
επεξεργασία δεδοµένων περιλαµβάνει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του φέροντα,
όπως δεδοµένα γεωεντοπισµού, «δηµογραφικά» δεδοµένα αλλά και ευαίσθητα δεδοµένα
υγείας.
Στην περίπτωση που ο φέρων και ο συνδροµητής είναι διαφορετικά πρόσωπα, και ο
συνδροµητής είναι αυτός που παρέχει τα προσωπικά δεδοµένα του φέροντα, τότε θα
πρέπει ο φέρων να έχει προηγουµένως ενηµερωθεί και συγκατατεθεί ως προς την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων.
Για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη
συγκατάθεση του φέροντα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φέρων είναι ενήλικος και
στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας τότε η συγκατάθεση για την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδοµένων δίνεται εγγράφως από τον δικαστικό συµπαραστάτη. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φέρων είναι ανήλικος τότε απαιτείται η συγκατάθεση των
ασκούντων την γονική µέριµνα του ανηλίκου.

4. Σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 12, 13 του ν.2472/97, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
ικανοποιεί το δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης υποκειµένων των
οποίων τα προσωπικά δεδοµένα είναι αντικείµενο επεξεργασίας.
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Υποκείµενα των προσωπικών δεδοµένων στην περίπτωσή µας είναι οι φέροντες τη
συσκευή γεωεντοπισµού. Εφαρµόζοντας τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει ο υπεύθυνος
επεξεργασίας να παρέχει πλήρη ενηµέρωση των φερόντων σχετικά µε τον ακριβή τρόπο
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων, τον τρόπο πρόσβασης των συνδροµητών σε
αυτά, τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που τους παρέχεται, τα µέτρα ασφαλείας
που εφαρµόζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε
θέση να αποδείξει το περιεχόµενο της ενηµέρωσης και το χρόνο κατά τον οποίο έγινε
αυτή. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει διαδικασία πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα που
τηρεί για τον φέροντα, είτε αυτά είναι τα ευαίσθητα δεδοµένα υγείας του ή τα δεδοµένα
γεωεντοπισµού.
Ο φέρων πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των
προσωπικών του δεδοµένων, γεγονός που θα έχει σαν συνέπεια την διακοπή της
συνδροµής στην υπηρεσία.

5. Σύµφωνα µε τα άρθρο 10 ν.2472/97, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
διαφυλάττει το απόρρητο της επεξεργασίας και να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά
και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων ασφάλεια της επεξεργασίας.

Ειδικά για τους παρόχους υπηρεσιών γεωεντοπισµού:
Η πρόσβαση σε δεδοµένα γεωεντοπισµού και ευαίσθητα δεδοµένα υγείας των
φερόντων πρέπει να περιορίζεται στα πρόσωπα (υπάλληλοι του υπευθύνου και των
εκτελούντων την επεξεργασία), τα οποία, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
µπορούν νόµιµα να τα επεξεργάζονται µε γνώµονα το σκοπό όπως αυτός ορίζεται
σύµφωνα µε τους όρους παροχής της υπηρεσίας για κάθε συνδροµητή.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,
ώστε να διατηρούνται τα δεδοµένα ασφαλή και να παρεµποδίζεται η µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε αυτά, ιδίως µε τη θέσπιση µέτρων επαλήθευσης και
εξακρίβωσης της ταυτότητας. Ο λογαριασµός χρήστη και το συνθηµατικό που αρχικά
δίνεται στο συνδροµητή θα πρέπει να αλλάζεται υποχρεωτικά από τον ίδιο µε την πρώτη
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του είσοδο στο διαδικτυακό τόπο. Θα πρέπει επίσης να έχει ελάχιστο µήκος 8
χαρακτήρες και να ορίζονται κανόνες πολυπλοκότητας.
Πρέπει να τηρούνται αρχεία καταγραφής για τις ατοµικές προσβάσεις των χρηστών
του συστήµατος, καθώς και διαδικασίες τακτικής επίβλεψης των αρχείων καταγραφής,
προκειµένου να ανιχνεύεται έγκαιρα περιστατικό παραβίασης ασφαλείας.
Κατά τη µεταφορά µέσω ανοικτών δικτύων, όπως το διαδίκτυο, προσωπικών
δεδοµένων

γεωεντοπισµού,

τα

δεδοµένα

πρέπει

να

προστατεύονται

µέσω

κρυπτογράφησης. Αναγκαία είναι η εφαρµογή µέτρων φυσικής ασφάλειας των
αποθηκευµένων δεδοµένων των συστηµάτων εντοπισµού GPS, ώστε να αποφεύγεται η
διάδοσή τους σε µη νόµιµους αποδέκτες.

6. Σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων ανηλίκων, στην Γνώµη 2/2009 της
Οµάδας Εργασίας του Άρθρου 29, αναφέρονται τα εξής:
“Τα παιδιά και οι µαθητές πρέπει να ανατρέφονται ώστε να γίνουν αυτόνοµοι πολίτες της
κοινωνίας της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό είναι πρωταρχικό να µάθουν από µικρή
ηλικία για τη σπουδαιότητα της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδοµένων. Αυτές οι
αρχές θα τα καταστήσουν αργότερα ικανά να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις
σχετικά µε ποια στοιχεία θέλουν να κοινοποιήσουν, σε ποιον και υπό ποιες
προϋποθέσεις”. “∆εν πρέπει ποτέ να εµφανίζεται η περίπτωση κατά την οποία, για
λόγους ασφάλειας, τα παιδιά αντιµετωπίζονται µε υπερβολική επιτήρηση η οποία µειώνει
την αυτονοµία τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να βρεθεί ισορροπία µεταξύ της
προστασίας της οικειότητας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και της ασφάλειάς
τους.”

7. Το άρθρο 16 της Σύµβασης των ΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει ότι
κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης
επέµβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην
αλληλογραφία του, άλλα ούτε παρανόµων προσβολών της τιµής και της υπόληψής του.
Το δικαίωµα αυτό αποτελεί επιβεβαίωση του γενικού δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή
που προβλέπεται στο άρθ. 12 της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης, το άρθ. 17 του ∆ιεθνούς
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Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και το άρθ. 8 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Πρέπει να τηρείται από
όλους, ακόµη και από τους νόµιµους εκπροσώπους του παιδιού.

8. ∆εδοµένου ότι το παιδί είναι πρόσωπο που ακόµα αναπτύσσεται, η άσκηση των
δικαιωµάτων του – µεταξύ άλλων και αυτών που σχετίζονται µε την προστασία
δεδοµένων – πρέπει να προσαρµόζεται στο επίπεδο της σωµατικής και ψυχολογικής του
ανάπτυξης. Τα παιδιά όχι µόνο βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης αλλά έχουν και
δικαίωµα στην ανάπτυξη αυτή. Ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία αυτή
στο νοµικό σύστηµα ποικίλει από κράτος σε κράτος αλλά σε κάθε κοινωνία τα παιδιά
πρέπει να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το επίπεδο ωριµότητάς τους. Όσον αφορά τη
συγκατάθεση, η λύση µπορεί να διαβαθµιστεί από την απλή διαβούλευση µε το παιδί ως
την παράλληλη συγκατάθεση του παιδιού και του νόµιµου εκπροσώπου.

9. Σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων ανηλίκων, στην Γνώµη 13/2011
για υπηρεσίες γεωεντοπισµού σε ευφυείς κινητές συσκευές, της Οµάδας Εργασίας του
Άρθρου 29, αναφέρονται τα εξής: «Αν οι γονείς κρίνουν ότι η χρήση µιας τέτοιας
υπηρεσίας είναι δικαιολογηµένη κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, τα παιδιά πρέπει να
είναι ενηµερωµένα και, όσο το δυνατό συντοµότερα να τους επιτραπεί να συµµετέχουν
στην απόφαση για τη χρήση µια τέτοιας υπηρεσίας».

10. Η Αρχή, στην Οδηγία 1/2011 σχετικά µε τη χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για
την προστασία προσώπων και αγαθών, στο άρθρο 18, αναφέρει σχετικά µε τη χρήση
καµερών σε σχολεία και λοιπούς χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι, ότι η
ύπαρξη και µόνο καµερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται
ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθµοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που µια τέτοια
επεξεργασία µπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των
ανηλίκων. Συγκεκριµένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της
ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να
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παρακολουθούνται µέσω καµερών (βλ. και Γνωµοδότηση2/2009 της Οµάδας Εργασίας
του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/2009 της Αρχής).

Με βάση τα παραπάνω, η χρήση υπηρεσιών γεωεντοπισµού µε φέροντες ανηλίκους
από τους γονείς τους (συνδροµητές της υπηρεσίας), µέσω κέντρου 24ωρης
παρακολούθησης, πρέπει να αξιολογηθεί ως προς το εάν το δικαίωµα του παιδιού στην
ιδιωτικότητα υπερισχύει του δικαιώµατος πρόσβασης του γονέα και του υπευθύνου
επεξεργασίας στα δεδοµένα γεωεντοπισµού του παιδιού. Κατά τη στάθµιση αυτή, το
συµφέρον του παιδιού, που αποτελεί και το µείζον, έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Όπως και η χρήση καµερών, η χρήση υπηρεσίας γεωντοπισµού σε ανήλικο παιδί
εγκαθιδρύει στο παιδί την ιδέα ότι η παρακολούθηση των κινήσεών του από τους γονείς
και τους έχοντες αναλάβει κατ’ εντολή αυτών το εν λόγω έργο, είναι κάτι το
φυσιολογικό. Μάλιστα, µπορεί αυτή η πεποίθηση να οδηγήσει τα παιδιά στο να
κινούνται σε µέρη και µε τρόπο πιο «ριψοκίνδυνο», δεδοµένης της επιπλέον προστασίας
µέσω της υπηρεσίας γεωεντοπισµού που θεωρούν ότι απολαµβάνουν.
Οι γονείς από την πλευρά τους, δεδοµένης της αύξησης της εγκληµατικότητας,
θεωρούν ότι µέσω τέτοιων υπηρεσιών έχουν µεγαλύτερο έλεγχο και σιγουριά για την
ασφάλεια του παιδιού τους, γεγονός πραγµατικό, που όµως ενδέχεται να τους οδηγήσει
στο να «χαλαρώσουν» στην καθηµερινή τους πραγµατική επαφή µε το παιδί, όπως
επίσης και να διαταραχτεί η ίδια η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ παιδιού και γονέα, λόγω
της ύπαρξης αυτού του τεχνικού µέσου παρακολούθησης.
Η ισορροπία µεταξύ της προστασίας της οικειότητας και της ιδιωτικής ζωής των
παιδιών και της ασφάλειάς τους και το κατά πόσο η χρήση µιας τέτοιας υπηρεσίας είναι
δικαιολογηµένη κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, κρίνεται τελικά από τους ίδιους τους
γονείς.
Με περιεχόµενο προσαρµοσµένο στην ηλικία του παιδιού, θα πρέπει να γίνεται
ενηµέρωση του παιδιού που φέρει τη συσκευή γεωεντοπισµού τόσο από τον πάροχο της
υπηρεσίας όσο και από τον γονέα.
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Τα παιδιά πρέπει να συµµετέχουν στην απόφαση για τη χρήση µια τέτοιας
υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, εφόσον το επίπεδο ωριµότητας του παιδιού είναι επαρκώς
υψηλό (γεγονός που πιθανολογείται ότι ισχύει σε παιδιά άνω των 14 ετών βλ. σχετικά
διάταξη άρθρου 134 ΑΚ), ενδείκνυται, πέραν της συγκατάθεσης των γονέων που ασκούν
την γονική µέριµνα, η την επιµέλεια αν έχει ανατεθεί σε έναν απ αυτούς, αφού
ενηµερωθεί, για τη χρήση της υπηρεσίας γεωεντοπισµού, να ληφθεί και εκτιµηθεί η
γνώµη του ανηλίκου, ως προς την χρησιµοποίηση ή µη της συσκευής, η οποία
(χρησιµοποίηση) θα κατατείνει στην προστασία του και συνακόλουθα αφορά το
συµφέρον του.
Τούτο τυγχάνει σύµφωνο και µε την διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 3 ΑΚ, που
προβλέπει την λήψη και συνεκτίµηση της γνώµης του τέκνου, ανάλογα µε την ωριµότητά
του, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αφορά τα συµφέροντά του και σχετίζεται µε
την γονική µέριµνά του (1510 ΑΚ), µερικότερη εξουσία της οποίας αποτελεί η άσκηση
της επιµέλειας του προσώπου του. Στην τελευταία, µεταξύ των άλλων, περιλαµβάνεται
και η επίβλεψη του προσώπου του ανηλίκου, η οποία πραγµατοποιείται πάντοτε µε
γνώµονα τον συµφέρον του (άρθρο 1518 παρ. 1 ΑΚ), επιτυγχάνεται δε µε την χρήση της
εν λόγω συσκευής, κάτω από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Σύµφωνα όµως µε τη γνώµη ενός µέλους του Τµήµατος, η χρήση υπηρεσίας
γεωντοπισµού σε ανήλικο παιδί εγκυµονεί σοβαρούς και απρόβλεπτους σε µη ειδικούς
κινδύνους για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων και ιδίως για
τη σωµατική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. Ενδεικτικά θα πρέπει να επισηµανθεί ο
κίνδυνος να πιστέψουν τα παιδιά ήδη από µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό – για την
ασφάλειά τους - να παρακολουθούνται µέσω καµερών ή άλλων «έξυπνων» συσκευών,
πεποίθηση, που αν εµπεδωθεί στην ευαίσθητη παιδική ηλικία, δύναται να διευκολύνει,
µετά την ενηλικίωσή τους, την αποδοχή στενότερης παρακολούθησης καθ’ υπέρβαση
των σήµερα κοινώς αποδεκτών κοινωνικών και δικαιοπολιτικών αρχών και αξιών. Για
τους λόγους αυτούς, η χρήση του συστήµατος γεωεντοπισµού σε ανηλίκους θα πρέπει
πρώτα να αξιολογηθεί ως προς τους κινδύνους της από τους αρµόδιους φορείς της
Πολιτείας (π.χ. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών,
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Συνήγορος του Παιδιού, Εθνική
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Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου κ.ά.) και εν συνεχεία να ληφθεί η σχετική
απόφαση. Μέχρι τότε η χρήση του εν λόγω συστήµατος σε ανηλίκους θα πρέπει να
επιτραπεί µόνο για λόγους υγείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή αποφασίζει ότι η σύµφωνη µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών γεωεντοπισµού ευπαθών οµάδων και ανηλίκων πρέπει να
περιλαµβάνει τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι αναλύονται στο σκεπτικό της
παρούσας.

Για τους υπευθύνους επεξεργασίας αποφασίζει την έκδοση Αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2 εδ. α.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Γεώργιος Μπατζαλέξης

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

.
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