Αθήνα, 13/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6220

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) και ιδίως το άρθρο 57 παρ. 4 αυτού.
2. Τα άρθρα 15 παρ. 1 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και το άρθρο 9 παρ. 4 του Κανονισµού
Λειτουργίας της Αρχής.
3. Το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).
4. Τις Αποφάσεις 46/2018 και 52/2018 της Ολοµελείας της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναφορικά µε την εκκαθάριση του αρχείου της Αρχής:
1. α. Προσφυγές και καταγγελίες αόριστες, προφανώς αβάσιµες, απαράδεκτες,
στερούµενες αντικειµένου, µη υπαγόµενες στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων ή/και στην αρµοδιότητα της Αρχής ή
υποβαλλόµενες καταχρηστικά, τίθενται στο αρχείο. Για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων
αυτών εκδίδεται πράξη του Προέδρου της Αρχής και ενηµερώνεται το πληροφοριακό
σύστηµα.
β. Πράξεις αρχειοθέτησης εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω για προσφυγές και καταγγελίες
που υποβλήθηκαν µετά την 25η Μαΐου 2018 γνωστοποιούνται µε σχετικό διαβιβαστικό
έγγραφο στους ενδιαφεροµένους.
2. Εκκρεµείς προσφυγές/καταγγελίες, οι οποίες υποβλήθηκαν πριν την 21-02-2011 και για
τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καµία πλευρά, τίθενται στο αρχείο. Για την
αρχειοθέτηση των υποθέσεων αυτών ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα της Αρχής
χωρίς να εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου ή άλλη ιδιαίτερη πράξη
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αρχειοθέτησης.
3. Εκκρεµείς προσφυγές/καταγγελίες, οι οποίες υποβλήθηκαν από 21-02-2011 έως και 3112-2015, εφόσον από την υποβολή τους δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καµία
πλευρά, τίθενται στο αρχείο. Για την αρχειοθέτηση των υποθέσεων αυτών εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Αρχής και ενηµερώνεται το πληροφοριακό
σύστηµα.
4. Εκκρεµείς γνωστοποιήσεις/αιτήσεις χορήγησης αδείας, για τις οποίες η Αρχή δεν έχει
αρµοδιότητα σύµφωνα µε την απόφαση 46/2018 της Ολοµελείας της, τίθενται στο αρχείο.
Για την αρχειοθέτηση των γνωστοποιήσεων και αδειών αυτών ενηµερώνεται το
πληροφοριακό σύστηµα της Αρχής χωρίς να εκδίδεται ιδιαίτερη πράξη αρχειοθέτησης.
5. Εκκρεµή ερωτήµατα/αιτήµατα υπευθύνων επεξεργασίας, υποκειµένων των δεδοµένων
και τρίτων, ως προς τα οποία η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να επιλαµβάνεται σύµφωνα µε
την απόφαση 52/2018 της Ολοµελείας της, τίθενται στο αρχείο, εκτός αν συντρέχει
εξαιρετικός λόγος που καθιστά αναγκαία την απάντηση της Αρχής. Για την αρχειοθέτηση
των υποθέσεων αυτών ενηµερώνεται το πληροφοριακό σύστηµα της Αρχής χωρίς να
εκδίδεται ιδιαίτερη πράξη αρχειοθέτησης.
Β. Η απόφαση µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1367/20-02-2017 του Προέδρου της Αρχής
καταργείται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΟΣ
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