Αθήνα, 16-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6346-1/16-10-2017
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2017

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την
10.10.2017, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της
παρούσας. Παρέστησαν οι Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής και τα
τακτικά µέλη της Αρχής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συµβώνης,
Σπύρος Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, Ελένη Μαρτσούκου και
Χαράλαµπος Ανθόπουλος, ως εισηγητής. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, µε
εντολή του Προέδρου, η Καλλιόπη Καρβέλη, Ε.Ε.Π.- ∆ικηγόρος, ως βοηθός
εισηγητή, η οποία παρέσχε διευκρινίσεις και αποχώρησε πριν από τη διάσκεψη και
τη λήψη απόφασης και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:
Με το υπ’ αριθµόν πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6346/01.09.2017 έγγραφό του ο καθηγητής κ.
Νίκος Αλιβιζάτος, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής ∆ιαδικασιών και
∆εοντολογίας (εφεξής ΑΕ∆∆) για τη διεξαγωγή προκριµατικών εκλογών για την
1

ανάδειξη ενός νέου πολιτικού φορέα γνωστοποίησε στην Αρχή ότι η ΑΕ∆∆
προτίθεται να τηρήσει τα ακόλουθα αρχεία :
1. Αρχείο Εθελοντών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη συγκρότηση
εφορευτικών επιτροπών, το οποίο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας
και επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων,
2. Αρχείο ψηφισάντων, το οποίο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας όσων
ψηφίσουν για ανάδειξη του επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα (όνοµα,
επώνυµο, πατρώνυµο, δ/νση, Α∆Τ) και
3. Μητρώο Μελών του νέου πολιτικού φορέα, στο οποίο θα καταχωρισθούν τα
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας όσων από τους ψηφίζοντες δηλώσουν
ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία που θα ακολουθήσει για τη
σύγκληση του ιδρυτικού συνεδρίου.

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή προσκάλεσε, για παροχή διευκρινήσεων εκ
µέρους της Επιτροπής, τον κ. Γιάννη Αναστασάκο να παραστεί κατά την συζήτηση
της υπόθεσης στην Ολοµέλεια της Αρχής την 10.10.2017, ο οποίος κατά την
ακρόαση ανέφερε τα εξής:
Πριν από τον πρώτο γύρο της εκλογής για την ανάδειξη του επικεφαλής του
νέου ενιαίου πολιτικού φορέα θα λάβει χώρα διαδικασία ηλεκτρονικής
προεγγραφής. Ειδικότερα, στην αντίστοιχη σελίδα του σχετικού ιστότοπου της
Επιτροπής ο ψηφοφόρος θα καταχωρεί ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο,
έτος γεννήσεως, ώστε από την εφαρµογή «µάθε που ψηφίζεις» να ευρεθεί o ειδικός
εκλογικός αριθµός εγγραφής του στον εθνικό εκλογικό κατάλογο. Στη συνέχεια θα
διευκρινίζει εάν θέλει να εγγραφεί ως απλός ψηφοφόρος ή ως µέλος. Ανάλογα µε
την απάντηση θα εµφανίζεται διαφορετική δήλωση συγκατάθεσης για την χρήση
των στοιχείων του από την επιτροπή. Εάν η επιλογή είναι «ψηφοφόρος», η
διαδικασία παροχής στοιχείων έχει ολοκληρωθεί. Εάν η επιλογή είναι «µέλος», θα
ζητούνται επιπλέον κινητό και σταθερό τηλέφωνο καθώς και email, διεύθυνση
κατοικίας, και τοµείς ενδιαφερόντων.
Εφόσον δεν έχει γίνει προεγγραφή κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα
πραγµατοποιείται διαδικασία χειρόγραφης εγγραφής κατά την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του πρώτου γύρου των εκλογών. Ειδικότερα, ο ψηφοφόρος
προσερχόµενος στον χώρο, θα δηλώνει εάν θέλει να λάβει µέρος ως (απλός)
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ψηφοφόρος ή µέλος. Ανάλογα µε την επιλογή του παρέχεται διαφορετική τυπωµένη
φόρµα συµπλήρωσης στοιχείων, πανοµοιότυπη µε την αντίστοιχη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής προεγγραφής.
Όσον αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των εθελοντών, ο
ενδιαφερόµενος ακολουθεί το πρώτο βήµα της ηλεκτρονικής προεγγραφής και
επιπλέον καταχωρεί κινητό τηλέφωνο, καθώς και εάν προσφέρεται να βοηθήσει ως
χειριστής ταµπλέτας ή σε άλλη εργασία της εκλογικής διαδικασίας.
Από τις παραπάνω διαδικασίες σχηµατίζονται το αρχείο ψηφισάντων (απλών
ψηφοφόρων) και το αρχείο των µελών, τα οποία προέρχονται από τη βάση
δεδοµένων των ψηφοφόρων και το αρχείο των εθελοντών το οποίο προέρχεται από
τη βάση δεδοµένων των εθελοντών.
Ειδικότερα το αρχείο των ψηφισάντων (απλών ψηφοφόρων) διατηρείται επί 2
µήνες µετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των εκλογών, ώστε να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξέτασης τυχόν ενστάσεων. Ακολούθως το εν λόγω
αρχείο, µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας, καταστρέφεται.
Το αρχείο των µελών διατηρείται και παραδίδεται στην ηγεσία του νέου φορέα,
ενώ το αρχείο των εθελοντών διατηρείται επί 2 µήνες µετά την ολοκλήρωση του
δεύτερου γύρου των εκλογών, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξέτασης
ενστάσεων αλλά και διευθετήσεων όλων των εργασιών της εκλογικής διαδικασίας.
Ακολούθως το εν λόγω αρχείο, µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας,
καταστρέφεται.
Την εκλογική διαδικασία εποπτεύει Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία
είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των κανόνων

διεξαγωγής των εκλογών,

µεταξύ των οποίων και των ανωτέρω αναφερόµενων διαδικασιών.
Η Αρχή, µετά από την ακροαµατική διαδικασία και εξέταση των στοιχείων του
φακέλου και αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις από τη βοηθό
εισηγητή, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε πριν από τη διάσκεψη για την λήψη
απόφασης, µετά από διεξοδική συζήτηση

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

1. Το άρθρο 2 του ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
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α)(…)
β)«Ευαίσθητα δεδοµένα», τα δεδοµένα που αφορούν (…) τα πολιτικά φρονήµατα
(…)».
Το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:
«1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας
πρέπει:
α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους σαφείς και
νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία εν όψει των
σκοπών αυτών.
β) Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά
απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.
γ) (…)
δ) Να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας
των υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την
κρίση της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της
επεξεργασίας τους (…)».
Το άρθρο 7 του ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:
«1. Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων.
2. 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 περιπτώσεις:
α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει
αποσπασθεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή στα χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η
συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση.
(…)
3. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων,
καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας αρχείου, ύστερα από αίτηση του υπευθύνου
επεξεργασίας. Εφ’ όσον η Αρχή διαπιστώσει ότι πραγµατοποιείται επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων, η γνωστοποίηση αρχείου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
παρόντος νόµου, επέχει θέση αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας. Η Αρχή µπορεί να
επιβάλει όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη προστασία του
δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων ή τρίτων.
Το άρθρο 7Α παρ. 1 του ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:
«1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης
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του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) (…)
γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, ενώσεις προσώπων και πολιτικά
κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταίρων τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει
τη συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε
τρίτους (..)».
Επίσης η Οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζει στο άρθρο 8 τα εξής: « Επεξεργασία
ειδικών κατηγοριών δεδοµένων
1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα
πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή.
2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει εφόσον:
α) (…)
β) (…)
γ) (…)
δ) η επεξεργασία πραγµατοποιείται από ίδρυµα, σωµατείο ή οποιονδήποτε άλλο µη
κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος επιδιώκει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή
συνδικαλιστικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία αφορά µόνον τα µέλη του ή
πρόσωπα µε τα οποία το ίδρυµα, το σωµατείο ή ο φορέας διατηρεί, ως εκ του σκοπού
του, τακτικές επαφές, και τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους µόνον µε τη
συγκατάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται ή ».
2. Η ΑΕ∆∆ συνεστήθη από τα πολιτικά κόµµατα και τις πολιτικές κινήσεις που
συµπράττουν στην ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα και αποτελείται από
ανεξάρτητες προσωπικότητες, εκπροσώπους των συνεργαζόµενων πολιτικών
κοµµάτων και πολιτικών κινήσεων και εκπροσώπους των υποψηφίων. Η ίδρυση
νέου πολιτικού κόµµατος από ήδη υφιστάµενα πολιτικά κόµµατα και πολιτικές
κινήσεις εµπίπτει στο πεδίο προστασίας του άρθρου 29§1 Συντ., το οποίο
κατοχυρώνει το δικαίωµα ίδρυσης πολιτικών κοµµάτων. Η ανάδειξη του
επικεφαλής του υπό ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, µέσω προκριµατικών εκλογών, η
οποία εντάσσεται στις προκαταρκτικές ενέργειες για την ίδρυση του φορέα, βρίσκει
συνταγµατική αναγνώριση στην επιταγή του άρθρου αυτού για τη δηµοκρατική
εσωτερική οργάνωση των πολιτικών κοµµάτων (βλ. Χ. Ανθόπουλου- Ξ. Κοντιάδη,
Εκδηµοκρατισµός των κοµµάτων και προκριµατικές εκλογές, ΤοΣ, 2008, σελ. 303
επ.).
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Υπάρχουν τρεις «τύποι» εσωκοµµατικών προκριµατικών εκλογών : α)
«κλειστές», στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη των
κοµµάτων καθώς και όλοι όσοι εξοµοιώνονται µε αυτά, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του οικείου καταστατικού, π.χ. «φίλοι» του κόµµατος που έχουν τα δικαιώµατα του
µέλους, β) «ανοικτές», στις οποίες γίνονται δεκτοί όλοι όσοι είναι εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή
στην περίπτωση αυτήν προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην ψηφοφορία είναι µόνο η
ικανότητα ασκήσεως του εκλογικού δικαιώµατος σύµφωνα µε το άρθρο 6§1 του
ισχύοντος Εκλογικού Κώδικα (Π∆ 26/2012), γ) «ηµι-ανοικτές», στις οποίες
µπορούν να συµµετέχουν εκτός από τα µέλη των κοµµάτων και όλοι όσοι είναι
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους που τηρούνται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν κατά τη στιγµή της
ψήφου την προσχώρηση ή την υποστήριξή τους στο κόµµα που οργανώνει τις
προκριµατικές εκλογές (βλ. Χ. Ανθόπουλου- Ξ. Κοντιάδη, Εκδηµοκρατισµός των
κοµµάτων, ο.π. σελ. 315).
Από την άποψη του ∆ικαίου των Προσωπικών ∆εδοµένων, δεν είναι
αδιάφορη η επιλογή του ενός ή άλλου «τύπου» εσωκοµµατικών προκριµατικών
εκλογών, δεδοµένου ότι ανάλογα µε τη συγκεκριµένη επιλογή, η οποία εναπόκειται
στην ελεύθερη εκτίµηση των πολιτικών κοµµάτων, παραλλάσσουν οι προϋποθέσεις
νοµιµότητας της επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των
ψηφιζόντων κατά τα άρθρα 7§2 και 7Α§1 περίπτωση γ΄ του ν.2472/1997 (πρβλ. για
τη σχέση µεταξύ του «τύπου» των εσωκοµµατικών προκριµατικών εκλογών και των
εφαρµοστέων κάθε φορά διατάξεων της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων,
την απόφαση 2012-020 της 26ης Ιανουαρίου 2012 της γαλλικής Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και την απόφαση της 31ης Οκτωβρίου
2012 της αντίστοιχης ιταλικής Αρχής· βλ. σχετικά και C.J. Bennett, Voter databases,
Micro-targeting, and data protection law: can political parties campaign in Europe as
they do in North America, σε : International Data Privacy Law, 2016 Vol. 6 N.4,
σελ. 271 επ.).
Όπως προκύπτει από το προαναφερόµενο έγγραφο του Προέδρου της
ΑΕ∆∆, στην προκειµένη περίπτωση έχει υιοθετηθεί ο τύπος των «ανοικτών»
προκριµατικών εκλογών, δηλαδή το δικαίωµα ψήφου για την επιλογή του ηγέτη του
νέου πολιτικού φορέα, δεν αναγνωρίζεται µόνο στα µέλη των πολιτικών κοµµάτων
και πολιτικών κινήσεων που συµπράττουν για την ίδρυσή του, αλλά δυνητικά σε
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όλους τους ενδιαφερόµενους πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ως εκ τούτου,
µεταξύ των ψηφιζόντων µπορούν να υπάρχουν και µη µέλη των πολιτικών
κοµµάτων και πολιτικών κινήσεων που συµµετέχουν στο εγχείρηµα της ίδρυσης του
νέου πολιτικού φορέα. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτήν, δεν βρίσκει εφαρµογή η
απαλλαγή υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για τη λήψη προηγούµενης
άδειας της Αρχής για την τήρηση του αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων,
κατά το άρθρο 7Α§1 περ. γ΄ του ν.2472/1997. Εξάλλου, στην προκειµένη
περίπτωση, δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης πολιτικού κόµµατος
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.3023/2002, ούτε υπάρχουν εγγεγραµµένα µέλη του
κόµµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις του καταστατικού του. Συνεπώς, ορώµενο
και από την άποψη αυτήν, δεν βρίσκει εφαρµογή το προαναφερόµενο άρθρο 7Α §1
περ. γ΄ του ν.2472/1997, το οποίο αφορά ήδη συνεστηµένα πολιτικά κόµµατα µε
εγγεγραµµένα µέλη.
Τα ανωτέρω εκτεθέντα είναι νοµικώς κρίσιµα στην κρινόµενη υπόθεση,
λόγω του ότι η συµµετοχή στη διαδικασία προκριµατικών εκλογών για την ανάδειξη
του επικεφαλής του υπό ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αποτελεί, από µόνη της,
εκδήλωση πολιτικού φρονήµατος, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 2 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997) και
απολαµβάνει για τον λόγο αυτόν αυξηµένης προστασίας στο σύστηµα του ν.
2472/1997 (βλ. άρθρα 7 και 7Α του νόµου αυτού). Υπό τα δεδοµένα αυτά, η
συγκεκριµένη γνωστοποίηση της τήρησης αρχείων από την ΑΕ∆∆ επέχει θέση
αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας από την Αρχή, όπως ορίζει το άρθρο 7§3 εδ. β΄
του ν.2472/1997. Η χορήγηση της άδειας από την Αρχή προϋποθέτει τη συνδροµή
µίας ή περισσοτέρων εκ των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7§2 του
ν.2472/1997, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η γραπτή συγκατάθεση του
υποκειµένου των δεδοµένων (βλ. άρθρο 7§2 περ. α΄ του ν.2472/1997), ενώ η Αρχή
µπορεί να επιβάλλει και περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις για την τήρηση των εν
λόγω αρχείων (βλ. άρθρο 7§3 εδ. γ΄ του ν.2472/1997).

3. Όπως έχει κρίνει η Αρχή (βλ. την απόφαση 26 του 2006), τα πολιτικά κόµµατα
έχουν το δικαίωµα να ζητούν και να λαµβάνουν τους εκλογικούς καταλόγους που
τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να µπορούν να ενηµερώνουν τους
εκλογείς για τις πρωτοβουλίες τους, τη δράση τους, το πρόγραµµά τους και τους
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στόχους τους, χωρίς να απαιτείται για τη χορήγηση αυτή προηγούµενη
συγκατάθεση των υποκειµένων των προσωπικών δεδοµένων.
Ο πρωταρχικός σκοπός της χρησιµοποίησης των εκλογικών καταλόγων
στην περίπτωση εσωκοµµατικών προκριµατικών εκλογών συνίσταται στη
διαπίστωση της ταυτότητας του εκλογέα και στη διασφάλιση της εφάπαξ άσκησης
του δικαιώµατος της ψήφου, ώστε να µην αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσµα µε
διπλοψηφίες. Ο προαναφερόµενος σκοπός είναι προδήλως σαφής και νόµιµος και η
επεξεργασία των δεδοµένων των υποκειµένων είναι αναγκαία για την επίτευξή του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή κρίνει ότι : A) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας επιλογής του
επικεφαλής του υπό ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, µπορεί να καταρτιστεί αρχείο
ψηφισάντων, προκειµένου αφενός να αποδεικνύεται η συµµετοχή στην ψηφοφορία
και αφετέρου να προκύπτει, διά της υπογραφής των ψηφιζόντων, η συγκατάθεσή
τους ως προς την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδοµένων. Το εν
λόγω αρχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τον έλεγχο του
αδιάβλητου της ψηφοφορίας και για τον λόγο αυτόν η τήρηση και η λειτουργία του
πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα για τη διενέργεια
των απαιτούµενων εξακριβώσεων, το οποίο κατά την κρίση της Αρχής, δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους δύο µήνες µετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των
προκριµατικών εκλογών. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάδοση των
προσωπικών δεδοµένων που περιέχονται στο αρχείο αυτό και κυρίως η διάδοσή
τους µέσω διαδικτύου, είναι όµως επιτρεπτή η διαβίβασή του στα πολιτικά κόµµατα
και στις πολιτικές κινήσεις που συµπράττουν στο εγχείρηµα της ίδρυσης του νέου
πολιτικού φορέα, καθώς και στους υποψηφίους για την ηγεσία του, και η
χρησιµοποίησή του εντός του ως άνω προσδιορισθέντος χρονικού διαστήµατος.
Β) Είναι επίσης επιτρεπτή η δηµιουργία ιδιαίτερου αρχείου µελών του
νέου πολιτικού φορέα, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας και
επικοινωνίας όσων από τους ψηφίζοντες δηλώσουν ότι επιθυµούν τη συµµετοχή
τους στις περαιτέρω διεργασίες για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο εν λόγω αρχείο µπορούν να τηρηθούν επ’
αόριστον, δεδοµένου ότι ο σκοπός του συγκεκριµένου αρχείου είναι η συγκρότηση
του πρώτου πυρήνα των µελών και των εκλογέων του νέου πολιτικού φορέα και
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υπάρχει ειδική συγκατάθεση των προσώπων αυτών για τον συγκεκριµένο σκοπό
επεξεργασίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάδοση των προσωπικών
δεδοµένων που περιέχονται στο αρχείο αυτό και κυρίως η διάδοσή τους µέσω
διαδικτύου.
Γ) Τέλος, όσον αφορά το αρχείο εθελοντών είναι επιτρεπτή η τήρηση και
η λειτουργία του, αλλά µόνο για χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των προκριµατικών εκλογών, ενώ και στην
περίπτωση αυτήν απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάδοση των προσωπικών
δεδοµένων που περιέχονται στο αρχείο αυτό.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου
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