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Περιεχόμενα Τεύχους
Η Αρχή έκρινε : σελ.1-3

Η Αρχή έκρινε…

Στις άδειες που έχει εκδώσει η Αρχή σε

Κατάργηση

ιδρύματα,

των

υπευθύνους

γνωστοποιήσεων

τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της
χορήγησης αδειών
Δεν

υφίσταται

γνωστοποίησης

τήρησης

υποχρέωση
αρχείου

ή

Ευρωπαϊκά-Διεθνή : σελ.4

επεξεργασίας-νοσηλευτικά
για

τον

σκοπό

της

παροχής

Ανακοινώσεις : σελ.5

υπηρεσιών υγείας, προστίθεται όρος, σύμφωνα
µε τον οποίο επιτρέπεται η επεξεργασία των
δεδομένων υγείας ασθενών εκ µέρους του

πλέον

Γνωμοδοτήσεις : σελ.4

Επικαιρότητα : σελ.5
Βιβλιογραφική επικαιρότητα : σελ.5
Εκδηλώσεις : σελ.6

προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος και
µεµονωµένων ερευνητών για τον σκοπό της

επεξεργασίας ή βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή.

διεξαγωγής

Το αρχείο δραστηριοτήτων τηρείται από τον

συγκεκριμένες

υπεύθυνο

απόφαση 24/2018.

Προβολή

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρο

ειδήσεων της εικόνας προσώπου που δεν

εργασίας

σχετίζεται με το προβαλλόμενο γεγονός

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δείτε τη

Η Αρχή, μετά από καταγγελία, έκανε έλεγχο σε

Η αρμοδιότητα της Αρχής αναφορικά με τα

σχετική ανακοίνωση και την απόφαση 46/2018.

κατάστημα εστίασης όπου βρέθηκε παράνομα

ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχει περιοριστεί και δεν

Αναρμοδιότητα

εγκατεστημένο

βιντεοεπιτήρησης.

εκτείνεται πλέον στη διάδοση προσωπικών

Επέβαλε πρόστιμο στον υπεύθυνο και την

δεδομένων μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

υποχρέωση να αφαιρεθούν οι κάμερες από την

Για το περιεχόμενο των επίμαχων εκπομπών

Δείτε την απόφαση 52/2018 και τη σχετική

κουζίνα και τον χώρο των τραπεζοκαθισμάτων,

(δελτίων ειδήσεων) αποκλειστικά αρμόδιο να

ανακοίνωση για το ζήτημα της αρμοδιότητας

να

επιληφθεί

της Αρχής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό

εξωτερικής κάμερας, έτσι ώστε να μη λαμβάνει

Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο, εν προκειμένω,

Προστασίας Δεδομένων, να επιλαμβάνεται επί

εικόνα από πεζοδρόμιο και δημόσιο δρόμο, και

έχει ήδη επιληφθεί. Δείτε την απόφαση

ερωτημάτων

υπευθύνων

το πεδίο λήψης της κάμερας του ταμείου ώστε

11/2018.

επεξεργασίας, υποκειμένων των δεδομένων ή/

να μη λαμβάνει εικόνα από τον πάγκο

και τρίτων σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας

προετοιμασίας

Βιντεοεπιτήρηση στις εγκαταστάσεις

προσωπικών δεδομένων.

καταστραφεί κάθε αρχείο με προσωπικά

Πρόσβαση σε αρχεία νοσηλευτικών

δεδομένα εργαζομένων και πελατών που έχει

Επανεξετάζοντας το ζήτημα της λειτουργίας του

συλλεχθεί

συστήματος

ή/και

τον

εκτελούντα

την

επεξεργασία και διατίθεται στην Αρχή σε
περίπτωση που ζητηθεί. Επίσης, παύει η
χορήγηση αδειών από την Αρχή για την

της

Αρχής

επί

αιτημάτων υπευθύνων/υποκειμένων

και

αιτήσεων

ιδρυμάτων από ερευνητές με σκοπό την
εκπόνηση ερευνητικών εργασιών

ερευνητικών

σύστημα

τροποποιηθεί

έως

μελετών,

προϋποθέσεις.

το

των

τώρα,

πεδίο

Δείτε

λήψης

παραγγελιών,

να

υπό
την

της

να

αναρτηθούν

Δείτε την απόφαση 1/2018.

σε

είναι

ρεπορτάζ

το

Εθνικό

δελτίου

Συμβούλιο

της Στέγης «Ο Καλός Ποιμήν»

βιντεοεπιτήρησης

από

την

ενημερωτικές πινακίδες και να υποβληθεί στην

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά στους

Αρχή γνωστοποίηση.

χώρους της Στέγης «Ο Καλός Ποιμήν», σε
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συνέχεια της 41/2016 απόφασης, η Αρχή έκρινε

Δείτε την απόφαση 22/2018.

της

ότι η λειτουργία είναι ανεκτή υπό τις παρούσες

Ενημέρωση δια του Τύπου για διάθεση

Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε ότι η εν λόγω

συνθήκες υποστελέχωσης και λειτουργίας της
Στέγης, και για διάστημα όχι μεγαλύτερο του

συζύγου

του

αιτούντος.

διεύθυνση του Υπουργείου δεν ήταν αρμόδια
να

εξετάσει

τη

σωματική

και

νοητική

ενός έτους, εντός του οποίου η Αρχή ευελπιστεί

εταιρεία

κατάσταση της αναφερόμενης οδηγού, με

ότι θα έχει διευθετηθεί το ζήτημα, κυρίως του

Η τράπεζα ATTICA BANK γνωστοποίησε στην

αποτέλεσμα

υπηρετούντος

προσωπικού.

Αρχή ότι προτίθεται, για δεύτερη φορά, να

βεβαίωσης

σπουδαιότητας

του

προβεί

πρόσφορη. Αρμόδιες για την ως άνω εξέταση

Λόγω

ζητήματος,

η

της
Αρχή

σε

τιτλοποίηση

κοινοποίησε την απόφαση στον Υπουργό

χαρτοφυλακίου

Δικαιοσύνης και στον Συνήγορο του Παιδιού.

εξυπηρετούμενων

και

μεταβίβαση

η προσκόμιση της
ενώπιόν

της

να

επίμαχης
μην

είναι

μη

είναι οι Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Ιατρικής

καταγγελμένων

Εξέτασης, στην οποία δύναται να παραπέμψει

Δείτε την απόφαση 14/2018.

δανείων της και πιστώσεων σε εταιρεία ειδικού

η ως άνω Διεύθυνση. Δείτε την απόφαση

Αναρμοδιότητα Αρχής για ικανοποίηση

σκοπού που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

29/2018.

Ακολούθως, η τράπεζα ζήτησε να ενημερώσει

Σύσταση σε τράπεζα για εκπλήρωση της

αιτήματος

τρίτου

για

παροχή

πληροφοριών

ληξιπρόθεσμων
ή

και

τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις
ανωτέρω απαιτήσεις ότι τα προσωπικά τους

υποχρέωσης

ενημέρωσης

των

υποκειμένων

Η Αρχή απέρριψε, λόγω αναρμοδιότητας,

δεδομένα θα διαβιβαστούν στην αλλοδαπή

αίτηση τρίτου σχετικά με την ενημέρωσή του

εταιρεία

τιτλοποίησης/

Η Αρχή απηύθυνε σύσταση στην τράπεζα

από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τη μη

μεταβίβασης των απαιτήσεων και, κατ’ εντολή

ATTICA BANK να επιδεικνύει τη δέουσα

χορήγηση

και

επιμέλεια προς εκπλήρωση της θεμελιώδους

αναρρωτικής

αδείας

και

την

για

στο

πλαίσιο

λογαριασμό

της

τελευταίας,

σε

περικοπή μισθού σε καταγγελλόμενο, με το

ημεδαπή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του

υποχρέωσής

σκεπτικό ότι η Αρχή επιβάλλει κυρώσεις μόνο

ν. 4354/2015. Η Αρχή δέχθηκε εν μέρει το

υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως να εξαντλεί

για παραβιάσεις του ν. 2472/1997, και δεν έχει

υποβληθέν αίτημα υπό όρους, απέρριψε δε το

τις δυνατότητες εξατομικευμένης ενημέρωσης

την αρμοδιότητα να διατάξει την ικανοποίηση

αίτημα για την δια του Τύπου ενημέρωση των

πριν την υποβολή αίτησης για την κατ’

αιτημάτων τρίτων για παροχή πληροφοριών

ίδιων φυσικών προσώπων σχετικά με τη

εξαίρεση ενημέρωση των υποκειμένων δια του

ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις για μη

διάθεση των στοιχείων τους από την τράπεζα

Τύπου. Δείτε την απόφαση 33/2018.

χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

σε ημεδαπή εταιρεία με σκοπό την εξωτερική

αιτούντες. Δείτε την απόφαση 19/2018.

ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων

Έλεγχος

Αίτηση

αυτών, καθώς ο δεύτερος αυτός αποδέκτης δεν

νοσοκομείου

για χορήγηση

δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο
Επιστροφή στην αρχική σελίδα

δεδομένων από τράπεζα σε αλλοδαπή

πρώην

Η

Αρχή

χορήγησε

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
δεδομένων

για

άδεια

στο

διαβίβαση

ασθενούς

αντίκρουση

ενώπιον

δικαστηρίου

αγωγής

σε

Γ.

ευαίσθητων

τρίτο
του

ΓΝΑ
για

την

αρμόδιου

αποζημίωσης

της

για

ενημέρωση

ηλεκτρονικού

των

υπολογιστή

εργαζομένου από εργοδότη

ορίζεται συγκεκριμένα. Δείτε την απόφαση

Η Αρχή εξέτασε προσφυγή εργαζομένου που

23/2018.

αφορούσε στη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Απόρριψη

χορήγησης

άδειας

επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων
Η

Αρχή

απέρριψε

αίτημα

για

άδεια

και εν απουσία του προσφεύγοντος, διενέργεια

ελέγχου

από

τον

εργοδότη

του

στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε
στον

επαγγελματικό

χώρο.

Δεν
του

αποδείχθηκε

χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση

και δη προσκόμισης σε Δ/νση του Υπουργείου

εργαζομένου περιείχε δεδομένα προσωπικού

της ηθικής βλάβης από επικαλούμενο ιατρικό

Μεταφορών

χαρακτήρα ούτε ότι ο εργοδότης κατά τον

σφάλμα και προσβολή της προσωπικότητας.

προκειμένου να ανακληθεί η άδεια οδήγησης

ψυχιάτρου

έλεγχο

του

ο

υπολογιστής

επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων τρίτου
βεβαίωσης

ότι

του

και

υπολογιστή

επεξεργάσθηκε
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προσωπικά δεδομένα. Επέβαλε πρόστιμο στον
εργοδότη για τη μη ικανοποιητική απάντηση

στο αίτημα ενημέρωσης του εργαζομένου και
του απηύθηνε σύσταση για την κατάρτιση και
εφαρμογή Κανονισμού για την ορθή χρήση και
λειτουργία

του

εξοπλισμού

από

τους

εργαζόμενους και για τη λήψη των αναγκαίων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας
του υπολογιστικού συστήματος. Δείτε την
απόφαση 34/2018.

Ο προσφεύγων δέχθηκε στα γραφεία της
επιχείρησής του τηλεφωνική όχληση από την
τράπεζα Alpha Bank σχετικά με οφειλή του από
επιχειρηματικό δάνειο. Στο τηλεφώνημα όμως
αυτό δεν απάντησε ο προσφεύγων, ο οποίος
είναι ο οφειλέτης, αλλά ο θείος του, ο οποίος
δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω
οφειλή και βρισκόταν συμπτωματικά στο
γραφείο του προσφεύγοντος. Ο προσφεύγων

υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της

λειτουργίας του εν λόγω συστήματος. Η Αρχή
ενέκρινε τις προτάσεις της ομάδας ελέγχου, οι
οποίες αποτυπώνονται σε σχετικό πόρισμα,
απευθύνοντας προειδοποίηση στο Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας να συμμορφωθεί με τις
συστάσεις που αναφέρονται στο πόρισμα του
ελέγχου και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή
εντός ενός έτους από τη λήψη αυτού. Δείτε την
απόφαση 50/2018.

Παροχή αδείας σε Δήμους για τη

καταγγέλλει ότι, με την ενέργεια αυτή της

διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων

τράπεζας, έτυχαν παράνομης επεξεργασίας τα

Προειδοποίηση για αποστολή αζήτητης

προσωπικά του δεδομένα και πλήττεται και η

πολιτικής

επιχείρησή του. Ακολούθως, ο προσφεύγων

ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Με τις αποφάσεις 38/2018 και 39/2018, η Αρχή
χορήγησε σε δυο Δήμους την άδεια να
διαβιβάσουν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία –
Νηπιαγωγεία Τυφλών τα ζητηθέντα ευαίσθητα
δεδομένα

προσωπικού

χαρακτήρα

(ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας)
των ανήλικων ατόμων με οπτική αναπηρία, που
τηρούνται στα αρχεία τους, στη βάση της
έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων και
νομίμων κηδεμόνων και εκπροσώπων των
ανηλίκων αυτών, για τον σκοπό της εγγραφής
τους στα σχολεία αυτά.

Πρόστιμο σε δικηγορική εταιρεία για
παράνομη

λειτουργία

συστήματος

βιντεοεπιτήρησης
Διενεργήθηκε έλεγχος σε δικηγορική εταιρία,
κατόπιν καταγγελίας που διαβιβάσθηκε από το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
με λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης
στις

εγκαταστάσεις

της.

Διαπιστώθηκε

λειτουργία του συστήματος σε χώρους που δεν
καλύπτονται από τις αρχές της αναγκαιότητας
και αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, το σύστημα
κάλυπτε χώρους εργασίας όπου κινούνταν
σχεδόν αποκλειστικά εργαζόμενοι. Επίσης,
λάμβανε εικόνα από δημόσια οδό, πεζοδρόμια,
απέναντι κτίρια και από την απέναντι κάθετη
οδό, εξωτερικά της κεντρικής εισόδου της
εγκατάστασης του υπευθύνου, χωρίς η λήψη
να περιορίζεται σε χώρο κοντά στην είσοδο. Ο
υπεύθυνος
ενημερωτικές

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που

καταγεγραμμένες συνομιλίες

επεξεργασίας
πινακίδες

είχε
αλλά

αναρτήσει
μόνο

στο

εσωτερικό του χώρου, είχε δε καθυστερήσει να

απευθύνθηκε εγγράφως στην τράπεζα και
ζήτησε να λάβει αντίγραφα συνομιλιών σχετικά
με το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο, η
τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα
αυτά. Η Αρχή επέβαλε στην τράπεζα πρόστιμο
και της απηύθυνε τη σύσταση να μεριμνά για
την ταυτοποίηση του συνομιλητή προτού
προχωρήσει σε συνομιλία σχετικά με δεδομένα
συναλλαγών ή οφειλών. Δείτε την απόφαση

πρόστιμο. Δείτε την απόφαση 41/2018.

Αρχή

αναφορικά με διαφημιστικό SMS που έλαβε
από

τον

καταγγελόμενο

μέσω

κινητού

τηλεφώνου για τον σκοπό της πολιτικής
επικοινωνίας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την
προηγούμενη

συγκατάθεσή

του.

Επίσης,

κατήγγειλε ότι δεν ικανοποίησε πλήρως το
δικαίωμα πρόσβασης που αυτός άσκησε. Η

προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της

μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών

πολιτικής επικοινωνίας μέσω της αποστολής

για ανέπαφες συναλλαγές

αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και

Η Αρχή, με την απόφαση 48/2018, εξέτασε το
ζήτημα

της

επεξεργασίας

προσωπικών

δεδομένων μέσω ανέπαφων συναλλαγών με
χρεωστικές/πιστωτικές

κάρτες,

κατόπιν

σχετικών καταγγελιών που αφορούσαν την
Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Η
Αρχή, αφού εξέτασε ζητήματα ασφάλειας της

για

μη

προσήκουσα

ικανοποίηση

προσωπικών

δεδομένων

επεξεργάζεται.

Επιπλέον,

τα
του

οποία
απηύθυνε

σύσταση για τη μη υποβολή γνωστοποίησης για
το αρχείο που τηρούσε με σκοπό την πολιτική
επικοινωνία. Δείτε την απόφαση 51/2018.

σχετικούς κινδύνους, και λαμβάνοντας υπόψη
και

τις

διεθνείς

προδιαγραφές

που

ακολουθούνται αναφορικά με τις ανέπαφες
χρεωστικές ή/και πιστωτικές κάρτες, απηύθυνε
σύσταση στις ως άνω τράπεζες προκειμένου
είτε

να

παρέχουν

τη

δυνατότητα

απενεργοποίησης της ανέπαφης λειτουργίας
μιας τέτοιας κάρτας είτε να χορηγούν νέα, μη
ανέπαφη κάρτα, εφόσον ο πελάτης δηλώσει ότι
δεν επιθυμεί να έχει κάρτα με δυνατότητα
πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών.

τακτικού

διοικητικού

Η Αρχή πραγματοποίησε επιτόπιο διοικητικό
έλεγχο στο πληροφοριακό σύστημα N.SIS II στις

Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για μη

εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο

ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε

έλεγχος εστίασε στην προστασία και την

του

δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων των

εν λόγω επεξεργασίας, καθώς επίσης και τους

ελέγχου στο σύστημα N.SIS II

χρηματικό

στην

προειδοποίηση για την παράνομη επεξεργασία

Διενέργεια

επιβλήθηκε

προσέφυγε

μη

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή. Για τις ανωτέρω
του

καταγγέλλων

και

Αρχή απηύθηνε στον υπεύθυνο επεξεργασίας

47/2018.

γνωστοποιήσει τη λειτουργία του συστήματος
παραβάσεις,

Ο

επικοινωνίας
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Γνωμοδοτήσεις
Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χρηματοδοτών των
πολιτικών κομμάτων

Ευρωπαϊκά-Διεθνή

Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Πρόεδρου της Επιτροπής
Ελέγχου της Βουλής, με την οποία ζητείται η γνώμη της

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Αρχής σχετικά με το ζήτημα εάν η δημοσιοποίηση των στοιχείων των χρηματοδοτών των πολιτικών κομμάτων είναι

Τελευταία νέα:

σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η Αρχή έκρινε

Μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29

ότι η ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα της

αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομέ-

Επιτροπής Ελέγχου για χρονικό διάστημα 10 ετών παραβιά-

νων. Δείτε περισσότερα εδώ.

ζει προφανώς την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή

της χρονικά πεπερασμένης διατήρησης των δεδομένων, η

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

οποία ισχύει κατά μείζονα λόγο στην περίπτωση των ευαί-

- 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό των κριτη-

σθητων προσωπικών δεδομένων, και μάλιστα όταν αυτά

ρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού

δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο. Κατά την κρίση της Αρ-

2016/679 (En) (σε διαβούλευση έως 12/7/2018)

χής, η διατήρηση των δεδομένων αυτών στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ελέγχου δεν θα πρέπει να παρατείνεται πέ-

- 2/2018 σχετικά με τις παρεκκλίσεις του άρθρου 49 στο πλαίσιο του

ραν των 2 ετών από την ανάρτησή τους. Επίσης η Αρχή

Κανονισμού 2016/679 (En)

έκρινε ότι παράλληλα με τον στόχο της διαφάνειας, είναι

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

απαραίτητο να ληφθεί πρόνοια ώστε να αποτρέπεται, κατά
το δυνατόν, τόσο το ενδεχόμενο δημιουργίας προφίλ σε

Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές

βάρος κάποιου ατόμου όσο και η δυνατότητα πρόσβασης

υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Δείτε το δελτίο Τύπου

στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτη-

εδώ.

σης. Δείτε τη γνωμοδότηση 1/2018.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι ο διαχειριστής σελίδας στο Facebook είναι υπεύθυνος από κοινού με το Facebook για την επεξεργασία των δεδομένων
των επισκεπτών της σελίδας του. Δείτε την απόφαση εδώ.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δραστηριότητας κηρύγματος από
πόρτα σε πόρτα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του ενωσιακού δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κοινότητα των
μαρτύρων του Ιεχωβά είναι, από κοινού με τα μέλη της που μετέχουν

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

στο κήρυγμα, υπεύθυνη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Δείτε το σχετικό δελτίο Τύπου εδώ.

Συμβούλιο της Ευρώπης
Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των
φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα επικαιροποιήθηκε στις 18-5-2018. Δείτε εδώ.
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Επικαιρότητα - Συνεντεύξεις

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου, στο

& Αρθρογραφία

www.epixeiro.gr (δείτε εδώ) και στο CNN Greece (δείτε εδώ).

Η νέα έκδοση του FRA «Handbook on European Data
Protection Law» (2018) είναι διαθέσιμη στα αγγλικά
εδώ. Το εγχειρίδιο θα εκδοθεί και στα ελληνικά μέσα

Ανακοινώσεις

στο 2019.

Άρθρο του αν. Μέλους της Αρχής, Γ. Τσόλια, στο

Διετές πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση σχετικά με τον Γενικό Κανονι-

epixeiro.gr: «GDPR: Ένα νέο μοντέλο συμμόρφωσης

σμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Δείτε εδώ.

στον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών

Ανακοίνωση με διευκρινίσεις σχετικά με την πιστοποίηση πράξεων επε-

δεδομένων». Δείτε το άρθρο εδώ.

ξεργασίας δεδομένων και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Άρθρο της Ε. Μαρτσούκου, τακτικού Μέλους της

Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (DPOs).

Αρχής, στο epixeiro.gr: «Μικρές & Μεσαίες Επιχειρή-

Επισκεφθείτε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας μας, οι
οποίες έχουν επικαιροποιηθεί με τις έως τώρα εξελίξεις:

Spam
Προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών

σεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον
GDPR». Δείτε μέρος Α’ και μέρος Β’.

Άρθρο του ειδικού επιστήμονα της Αρχής, Γ. Ρουσόπουλου, στο

www.netweek.gr: «Η αποστολή GDPR

emails είναι… λάθος». Δείτε το άρθρο εδώ.

Βιντεοεπιτήρηση
Ανακοίνωση για το ζήτημα της αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, να επιλαμβάνεται επί ερωτημάτων και αιτήσεων υπευθύνων επεξεργασίας, υποκειμένων των δεδομένων
ή/και τρίτων σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Ενημέρωση σχετικά με την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών.
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Λίγα λόγια για την Αρχή

Η

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
είναι ανεξάρτητη συνταγματικά
κατοχυρωμένη δημόσια Αρχή, συστάθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την
εποπτεία
της
εφαρμογής
του
ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων
που αφορούν την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς
και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων
που της ανατίθενται κάθε φορά.

Εγγραφή

Γ
Εκδηλώσεις
Στο 8ο Συνέδριο Infocom Security, που πραγματοποιήθηκε στις 18 - 19.4.2018 στο Συνεδριακό
Κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι, απηύθηνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος. Δείτε
περισσότερα εδώ.

Ειδικοί επιστήμονες και μέλη της Αρχής συμμετείχαν ως εισηγητές-εκπαιδευτές στα σεμινάρια που
διοργάνωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς από 24.4.2018 έως 22.7.2018 (δέκα
κύκλοι) και 19.6.2018 έως 7.7.2018 (τρεις κύκλοι) αντίστοιχα, με θέμα τον Γενικό Κανονισμό.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΔΣΑ και τους εισηγητές μπορείτε να δείτε εδώ.

Στις 3 - 4.5.2018 έλαβε χώρα η 28η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων,
η οποία διεξήχθη στα Τίρανα Αλβανίας. Η ελληνική Αρχή εκπροσωπήθηκε από ειδικό επιστήμονα (Μ.
Αλικάκου), η οποία έκανε παρουσίαση με θέμα «Ανθρωπιστικό Δίκαιο & Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων». Στη Σύνοδο μετείχαν περισσότεροι από 95 σύνεδροι από 46 Αρχές Προστασίας

ια να λαμβάνετε το newsletter της
Αρχής, στείλτε μας e-mail στη
δ/νση newsletter@dpa.gr με θέμα
ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

Η

Αρχή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που
ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της. Η άσκηση διαρκεί από 3
μήνες -κατ’ ελάχιστον- έως 1 έτος και
είναι μη αμειβόμενη.

Χρήσιμες Συνδέσεις
Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

Προσωπικών Δεδομένων και παρατηρητές. Μεταξύ των θεματικών που αναπτύχθηκαν ήταν η
συνεργασία στον τομέα της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, το πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, η αναθεώρηση της Συνθήκης 108, καθώς και η
προστασία προσωπικών δεδομένων στην ανθρωπιστική δράση. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Ειδικοί επιστήμονες της Αρχής (Ε. Σιουγλέ, Κ. Λιμνιώτης) συμμετείχαν ως εισηγητές σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «ΓΚΠΔ: Οι
υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης», στις 8.5.2018 και 16 & 25.5.2018 αντίστοιχα.

Στις 11.5.2018, διεξήχθη στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΕΚΔΔΑ) ημερίδα με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων: Η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679», όπου συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ένα αναπλ. μέλος (Γ. Νούσκαλης) και
ειδικοί επιστήμονες (Κ. Λιμνιώτης, Ε. Βασιλοπούλου) της Αρχής.

Ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Γ. Ρουσόπουλος), στις 16.5.2018, σε Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ, ανέπτυξε το θέμα «Χρήση συστημάτων
βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς ασφάλειας… στην εποχή του GDPR». Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Την 1.6.2018 η εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου, τηρώ τις υποχρεώσεις μου, στην Ευρώπη του αύριο» του Περικλή Βασιλόπουλου στο πρώτο
Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με θέμα τα νέα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών και τον ΓΚΠΔ, φιλοξένησε ειδικό επιστήμονα της Αρχής (Γ. Ρουσόπουλο). Δείτε
περισσότερα εδώ.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Στο πλαίσιο σεμιναρίων που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας, συμμετείχε, στις 6.7.2018, ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Μ. Αλικάκου)
με εισήγηση με θέμα «Η αρχή της διαφάνειας και τα δικαιώματα των υποκειμένων βάσει του ΓΚΠΔ».
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