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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡ. 45 / 2019

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα
της την 23-07-2019 και ώρα 10:00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε συνέχεια
της από 15-05-2018 τακτικής συνεδρίασης, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος,
Πρόεδρος της Αρχής, τα τακτικά µέλη της Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος
Συµβώνης, Σπύρος Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, ως εισηγητής, και
Ελένη Μαρτσούκου, καθώς και το αναπληρωµατικό µέλος Γρηγόριος Τσόλιας, επίσης ως
εισηγητής, και σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους Χαράλαµπου Ανθόπουλου, ο οποίος
αν και εκλήθη νοµίµως εγγράφως, δεν παρέστη λόγω κωλύµατος. Στη συνεδρίαση
παρέστησαν, επίσης, µε εντολή του Προέδρου, o Ι. Λυκοτραφίτης, ειδικός επιστήµονας πληροφορικός ελεγκτής, ως βοηθός εισηγητών, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου,
υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων της Αρχής, ως γραµµατέας.
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Ιnteramerican) γνωστοποίησε στην Αρχή ένα νέο πρόγραµµα ασφάλισης επιβατικών
αυτοκινήτων µε την ονοµασία «Smart Drive», µε το οποίο η τιµολόγηση των παρεχόµενων
καλύψεων συνδέεται µε την οδηγική συµπεριφορά του ασφαλισµένου µέσω ειδικής
εφαρµογής που εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισµένου ή οδηγού του
οχήµατος που ενδιαφέρεται για το εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραµµα.
H Interamerican και η εταιρεία «OSEVEN Single Member Private Company»

(εφεξής OSEVEN), η οποία παρέχει την εφαρµογή για κινητά για το εν λόγω πρόγραµµα
ασφάλισης και αναλαµβάνει τη συλλογή των δεδοµένων και την επεξεργασία αυτών
προκειµένου να εξαχθούν τα στοιχεία οδηγικής συµπεριφοράς του χρήστη της εφαρµογής,
κλήθηκαν ανεπίσηµα σε ακρόαση ενώπιον του Τµήµατος της Αρχής στη συνεδρίαση στις
17/01/2018, προκειµένου να δώσουν διευκρινίσεις και να εκθέσουν τις απόψεις τους για
την υπόθεση. Στη συνέχεια, έλαβαν προθεσµία για την κατάθεση υποµνηµάτων, τα οποία
κατέθεσαν στις 31-01-2018 και τα οποία έλαβαν αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/242/31-01-2018 και
Γ/ΕΙΣ/241/31-01-2018, αντίστοιχα για την OSEVEN και την Interamerican.
Στη συνέχεια, µετά τις διευκρινίσεις που υπέβαλαν µέσω των σχετικών
υποµνηµάτων, εστάλη έγγραφο µε το οποίο η Αρχή κάλεσε την Interamerican να
εκπονήσει και να υποβάλει µελέτη εκτίµησης αντικτύπου στην προστασία δεδοµένων της
σκοπούµενης επεξεργασίας (data protection impact assessment – DPIA). Κατόπιν τούτου,
µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2965/18-04-2018 έγγραφο της Interamerican υποβλήθηκε
στην Αρχή σχετική µελέτη εκτίµησης αντικτύπου.
Ακολούθως, η Interamerican και η OSEVEN κλήθηκαν εκ νέου νοµίµως, µε τα υπ’
αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1299/08-05-2018 και Γ/ΕΞ/1300/08-05-2018 έγγραφα της Αρχής,
αντίστοιχα, σε ακρόαση ενώπιόν της στη συνεδρίαση της 15-05-2018, για να δώσουν
περαιτέρω διευκρινίσεις. Μετά τη συνεδρίαση η Interamerican έλαβε προθεσµία για
υποβολή υποµνήµατος, το οποίο υπέβαλε, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, µε αριθµ.
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επικαιροποιηµένη µελέτη εκτίµησης αντικτύπου.
Στις 13-11-2018, η Αρχή συνεδρίασε για το θέµα αυτό και έκρινε αναγκαίο να
ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά µε τη λειτουργία του συστήµατος,
προκειµένου να ληφθεί απόφαση.
Για το λόγο αυτό, η Interamerican και η OSEVEN κλήθηκαν σε ακρόαση ενώπιον
της Ολοµέλειας της Αρχής στη συνεδρίαση στις 20-11-2018 προκειµένου να δώσουν τις
απαραίτητες διευκρινίσεις και έλαβαν προθεσµία για την κατάθεση υποµνηµάτων, τα
οποία κατέθεσαν και έλαβαν αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/9651/03-12-2018 και Γ/ΕΙΣ/9772/04-122018, αντίστοιχα για την OSeven και την Interamerican.

Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τους
εισηγητές και τον βοηθό εισηγητών, ο οποίος αποχώρησε µετά τη συζήτηση και πριν από
τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
α) το ζήτηµα της ενδεδειγµένης νοµικής βάσης των εµπεριεχοµένων πράξεων
επεξεργασίας στην υπό κρίση περίπτωση περιλαµβάνεται εν µέρει στις υπό έκδοση
κατευθυντήριες γραµµές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Προστασίας ∆εδοµένων (εφεξής
ΕΣΠ∆) για τα «Συνδεδεµένα Οχήµατα» («Connected Vehicles»),
β) το κείµενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών κατά τη στιγµή της διάσκεψης της
Αρχής βρίσκεται σε µορφή σχεδίου και αναµένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του
2020 µε την έγκρισή τους από το ΕΣΠ∆, και
γ) επιβάλλεται η συνεκτική εφαρµογή του ΓΚΠ∆ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Κρίνει αναγκαίο να αναβληθεί η έκδοση απόφασης µέχρι να εγκριθούν οι ανωτέρω
κατευθυντήριες γραµµές από το ΕΣΠ∆, προκειµένου να ληφθούν υπόψη και αξιολογηθούν
κατά την έκδοση απόφασης από την Αρχή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή αναβάλλει την έκδοση απόφασης για την εξεταζόµενη υπόθεση εωσότου
εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραµµές του ΕΣΠ∆ για τα «Συνδεδεµένα Οχήµατα».

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

