Ερωτήσ ις – απαντήσ ις για την αζήτητη ηλ κτρονική πικοινωνία (spam)
1. Τι ίναι η αζήτητη ηλ κτρονική πικοινωνία;
Αζήτητη ηλ κτρονική πικοινωνία (γνωστή και ως spam) ίναι κάθ ηλ κτρονικό ήνυα
που αποστέλλ ται  σκοπό την πορική προώθηση προϊόντων ή υπηρ σιών ή και κάθ
άλλο διαφηιστικό σκοπό χωρίς ο παραλήπτης να έχ ι δώσ ι τη συγκατάθ σή του για αυτό.
2. Τι ίδους ηνύατα π ριλαβάν ι το spam;
Μηνύατα ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου, καθώς και ηνύατα που αποστέλλονται έσω
κινητού τηλ φώνου (SMS, MMS), υπηρ σί ς στιγιαίων ηνυάτων (instant messaging –
ΙΜ, π.χ. MSN ή Google chat) ή άλλ ς υπηρ σί ς ηλ κτρονικής ανταλλαγής ηνυάτων (π.χ.
έσω υπηρ σιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook).
3. Tα ηνύατα spam έχουν πάντα πορικό π ρι χό νο;
Όχι. Τα ηνύατα spam πορ ί να αποσκοπούν σ οποιοδήποτ διαφηιστικό σκοπό, π.χ. να
προωθούν δράσ ις φιλανθρωπικών ιδρυάτων ή πολιτικών κοάτων.
4.Ποιο ίναι το ισχύον θ σικό πλαίσιο για την αζήτητη ηλ κτρονική πικοινωνία;
Στην Ελλάδα η αζήτητη ηλ κτρονική πικοινωνία ρυθίζ ται από το αρ. 11 του Νόου
3471/2006 για την προστασία δ δοένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τοέα των ηλ κτρονικών πικοινωνιών. Ανάλογοι Νόοι υπάρχουν και στις υπόλοιπ ς
χώρ ς της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσ ι της υρωπαϊκής Οδηγίας 2002/58/EK.
Το άρθρο 11  τίτλο “Μη ζητηθ ίσα πικοινωνία” ορίζ ι στην παράγραφο 1 τα ξής: “Η
χρησι οποίηση αυτό ατων συστη άτων κλήσης, ιδίως ε χρήση συσκευών τηλεο οιοτυπίας
(φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρο είου, και γενικότερα η πραγ ατοποίηση η ζητηθεισών
επικοινωνιών ε οποιοδήποτε έσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ε ή χωρίς ανθρώπινη
παρέ βαση, για σκοπούς απευθείας ε πορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για
κάθε είδους διαφη ιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται όνο αν ο συνδρο ητής συγκατατεθεί εκ των
προτέρων ρητώς”.
Μ άλλα λόγια, κάθ ηλ κτρονικό ήνυα που αποστέλλ ται χωρίς την προηγού νη ρητή
συγκατάθ ση του παραλήπτη, δηλαδή κάθ ήνυα spam, ίναι παράνοο.
Εξαίρ ση αποτ λ ί, σύφωνα  την παράγραφο 3 του άρθρου 11, η π ρίπτωση στην οποία
τα στοιχ ία πικοινωνίας του παραλήπτη αποκτήθηκαν από τον αποστολέα νοίως. Τέτοια
π ρίπτωση συντρέχ ι όνον όταν τα στοιχ ία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο παρόοιας,
προηγού νης συναλλαγής, κυρίως πώλησης παρόοιων προϊόντων ή υπηρ σιών.
Απαραίτητη προϋπόθ ση ίναι να παρέχ ται στον παραλήπτη κατά τρόπο σαφή και
υδιάκριτο η δυνατότητα να αρνηθ ί την π ραιτέρω λήψη ηνυάτων.
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Σ κάθ π ρίπτωση, ακόα και όταν ο παραλήπτης έχ ι δώσ ι τη συγκατάθ σή του, ο
αποστολέας των ηνυάτων οφ ίλ ι να του παρέχ ι τη δυνατότητα ανάκλησης αυτής,
δηλαδή ναντίωσης στη λήψη των ηνυάτων,  απλό και ύκολο τρόπο, π.χ. έσω του
διαδικτυακού του τόπου ή έσω αποστολής νός ηνύατος ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου.
Όλα τα διαφηιστικά ηνύατα ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου πρέπ ι να έχουν έγκυρη
δι ύθυνση αποστολέα και να αναφέρουν υδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητα του αποστολέα
ή του προσώπου προς όφ λος του οποίου γίν ται η αποστολή.
Στην π ρίπτωση ηνυάτων ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου που αφορούν την πορική
προώθηση αγαθών ή υπηρ σιών, ο αποστολέας υποχρ ούται (σύφωνα  το Π... 131/2003
που αφορά νοικά ζητήατα υπηρ σιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην σωτ ρική
αγορά), να αναφέρ ι τον πορικό χαρακτήρα του π ρι χοένου στο θέα του ηνύατος.
Οι παραπάνω ρυθίσ ις ισχύουν για τους παραλήπτ ς που ίναι ίτ φυσικά ίτ νοικά
πρόσωπα.
Καθένας πορ ί να καταγγ ίλ ι την αποστολή αζήτητης ηλ κτρονικής πικοινωνίας στην
Αρχή, η οποία ξ τάζ ι τις καταγγ λί ς και δύναται να απ υθύν ι συστάσ ις ή να πιβάλ ι
στους αποστολ ίς ηνυάτων spam τις προβλ πό ν ς από το άρθρο 21 του Ν. 2472/1997
κυρώσ ις. Οι κυρώσ ις π ριλαβάνουν  ταξύ άλλων την καταστροφή του αρχ ίου  τα
δ δοένα των παραληπτών καθώς και χρηατικό πρόστιο.
5. Πως πορώ να κάνω νόιη ηλ κτρονική αποστολή διαφηιστικών ηνυάτων χωρίς
να κάνω spam;
Αν σκοπ ύ τ να διαφηίσ τ τα προϊόντα ή τις υπηρ σί ς σας  την αποστολή
ηλ κτρονικών ηνυάτων (π.χ.  αποστολή νη ρωτικών δ λτίων, προσφορών,
προσκλήσ ων), διαβάστ προσ κτικά τις παρακάτω ιδικότ ρ ς ρωτήσ ις – απαντήσ ις:
i.) Χρειάζ αι ή όχι τη συγκατάθεση των παραληπτών για την απ στ λή ηνυάτων;
•

•

Αν δ ν ίχατ προηγού νη συναλλαγή  τους παραλήπτ ς, πριν από την αποστολή
οποιουδήποτ ηνύατος πρέπ ι να έχ τ λάβ ι γγράφως ή ηλ κτρονικά τη
συγκατάθ σή τους.
Αν ίχατ προηγού νη συναλλαγή  τους παραλήπτ ς κατά την οποία έχ τ λάβ ι τα
στοιχ ία πικοινωνίας τους, πορ ίτ να απ υθύν τ ηλ κτρονικά ηνύατα σ αυτούς
χωρίς τη συγκατάθ σή τους όνο όταν αυτά αφορούν στην προώθηση παρόοιων
προϊόντων ή υπηρ σιών ή άλλων παρόοιων διαφηιστικών σκοπών.

ii.) Τι πληροφορί ς πρέπ ι να παρέχω στους παραλήπτ ς κατά το στάδιο συλλογής των
δ δοένων τους;
•

•

Σ κάθ π ρίπτωση και οπωσδήποτ πριν από τη λήψη της συγκατάθ σης πρέπ ι να
νη ρών τ τους παραλήπτ ς των ηνυάτων σχ τικά  την ταυτότητά σας (π.χ.
πωνυία, δι ύθυνση, τηλέφωνο και δι ύθυνση ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου), τον σκοπό
της π ξ ργασίας των δ δοένων, την ύπαρξη του δικαιώατος πρόσβασης, καθώς τους
πιθανούς αποδέκτ ς των δ δοένων (π.χ. τρίτ ς συν ργαζό ν ς  σάς ταιρ ί ς).
Κατά την νηέρωση σχ τικά  τους αποδέκτ ς των δ δοένων θα πρέπ ι να αναφέρ τ
συγκ κριένα τους ν λόγω αποδέκτ ς (π.χ. ταιρ ία Χ, Ψ) ή τη γ νικότ ρη
παγγ λατική κατηγορία στην οποία ντάσσονται οι αποδέκτ ς (π.χ. ταιρ ί ς πώλησης
ηλ κτρονικών ιδών).
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iii.) Πώς πορώ να λαβάνω νόια τη συγκατάθ ση των παραληπτών;
•

•

•

•
•

•

•

•

Μπορ ίτ να λαβάν τ την συγκατάθ ση των παραληπτών σ έντυπη ορφή, για
παράδ ιγα έσω διανοής διαφηιστικών ντύπων σ
κθέσ ις ή παρουσιάσ ις
προϊόντων.
Μπορ ίτ πίσης να λαβάν τ τη συγκατάθ ση σ ηλ κτρονική ορφή, π.χ.  χρήση
συστήατος κατά το οποίο γίν ται και έλ γχος των ηλ κτρονικών δ δοένων του
παραλήπτη (σύστηα double opt-in ή verified opt-in). Για το συγκ κριένο θέα
συβουλ υτ ίτ την ιδική Οδηγία της Αρχής.
Σ κάθ π ρίπτωση θα πρέπ ι να έχ τ προηγουένως νη ρώσ ι τον παραλήπτη κατά
τον τρόπο που αναφέρθηκ στην ρώτηση ii) παραπάνω, παρέχοντας πίσης πληροφορία
σχ τικά  τη δυνατότητα  τέπ ιτα διαγραφής του από το αρχ ίο σας (ή αλλιώς
ανάκλησης της συγκατάθ σής του).
Η δήλωση της συγκατάθ σης σ κάθ π ρίπτωση πρέπ ι να ίναι ρητή, π.χ. ο παραλήπτης
να πιλέγ ι τη συγκατάθ ση και όχι το σχ τικό π δίο να ίναι προ πιλ γένο.
Όταν τα δ δοένα των παραληπτών διαβιβάζονται σ τρίτους - αποδέκτ ς (π.χ.
συν ργαζό ν ς ταιρ ί ς), η συγκατάθ ση για τη διαβίβαση θα πρέπ ι να λαβάν ται 
ξ χωριστό π δίο (ξ χωριστά για κάθ αποδέκτη ή ανά κατηγορία αποδ κτών, όπως
αναφέρ ται στην ρώτηση ii) παραπάνω).
Η συγκατάθ ση που δίδ ται για συγκ κριένη ταιρ ία δ ν ισχύ ι για όλ ς τις ταιρ ί ς
του οίλου, κτός αν για αυτό νη ρών ται ρητώς ο παραλήπτης και δίδ ι τη
συγκατάθ σή του σ ξ χωριστό π δίο για κάθ ταιρ ία ή παγγ λατική κατηγορία
ταιρ ιών του οίλου.
. ν θα πρέπ ι να χρησιοποι ίται η πρακτική της αποστολής ηνύατος πρόσκλησης
(invitation e-mail)  σκοπό τη λήψη της συγκατάθ σης του παραλήπτη. Στα ηνύατα
αυτά ο αποστολέας συνήθως δηλών ι την παγγ λατική του ταυτότητα και ρωτά ι τον
παραλήπτη αν θέλ ι να λαβάν ι διαφηιστικά ηνύατα που αφορούν στην ταιρ ία
του.
. ν πρέπ ι να ζητάτ από τους παραλήπτ ς των ηνυάτων σας να τα προωθούν σ
τρίτους ή να σας χορηγήσουν τις δι υθύνσ ις τρίτων, κτός και αν έχουν λάβ ι
προηγουένως τη συγκατάθ ση των τρίτων (πρακτική γνωστή και ως viral marketing,
δ ίτ : (http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles.htm)

iv.) Τι διαδικασί ς πρέπ ι να ακολουθώ ως προς τη διαχ ίριση των συγκαταθέσ ων των
συνδροητών;
•
•

•

Θα πρέπ ι να τηρ ίτ τις δηλώσ ις συγκατάθ σης των παραληπτών σ ιδικό αρχ ίο.
Επίσης πρέπ ι να παρέχ τ σαφή διαδικασία  την οποία να πορ ί ο παραλήπτης να
ανακαλέσ ι τη συγκατάθ σή του και να ζητήσ ι τη διαγραφή του από τη λίστα
παραληπτών ηλ κτρονικών ηνυάτων.
Στο ίδιο ή σ διαφορ τικό αρχ ίο  αυτό των συγκαταθέσ ων πρέπ ι να τηρ ίτ και τις
αιτήσ ις διαγραφής των παραληπτών, όπου θα καταγράφ ται η η ροηνία της
διαγραφής του παραλήπτη, καθώς και τα στοιχ ία πικοινωνίας του στα οποία
αποστέλλονταν τα ηλ κτρονικά σας ηνύατα (π.χ. ηλ κτρονική δι ύθυνση).

v.) Τι διαδικασί ς πρέπ ι να ακολουθώ ως προς τη διαχ ίριση του αρχ ίου προσωπικών
δ δοένων των παραληπτών;
•

Θα πρέπ ι να παρέχ τ στους παραλήπτ ς δυνατότητα νηέρωσης για τα προσωπικά
δ δοένα που τηρ ίτ στο αρχ ίο σας, δυνατότητα πρόσβασης σ αυτά τα δ δοένα,
καθώς και δυνατότητα διόρθωσης, κατόπιν αίτησής τους, φόσον υπάρχουν σφάλατα
στις καταχωρίσ ις ή πιδιώκ ται η πικαιροποίηση των υφιστά νων στοιχ ίων.
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•

•

Επίσης, θα πρέπ ι να λαβάν τ όλα τα απαραίτητα τ χνικά και οργανωτικά έτρα για
την ασφάλ ια του αρχ ίου ή αλλιώς τη διαφύλαξη της πιστ υτικότητας, της
ακ ραιότητας και της διαθ σιότητας των δ δοένων.
Καλή πρακτική αποτ λ ί να διαθέτ τ διαδικασία παρακολούθησης και χ ιρισού των
παραπόνων για αποστολή αζήτητης πικοινωνίας.

vi.) Τι πρέπ ι να γνωρίζω αν συν ργάζοαι  κάποια ταιρ ία προώθησης πωλήσ ων
για τη διαφήιση των προϊόντων ή υπηρ σιών ου;
•

•

•

•

Οι συν ργαζό ν ς ταιρ ί ς πρέπ ι να χρησιοποιούν καταρχήν τη δική σας λίστα
παραληπτών, παρέχοντας όνο τα έσα αποστολής των ηλ κτρονικών ηνυάτων (την
πλατφόρα της διαφήισης).
Σ π ρίπτωση που οι ταιρ ί ς διατηρούν δική τους λίστα πρέπ ι να πορούν να
ξασφαλίζουν ότι έχουν λάβ ι τη συγκατάθ ση των παραληπτών όσον αφορά τον
συγκ κριένο τύπο διαφήισης που θέλ τ να πραγατοποιήσ τ (π.χ. οι παραλήπτ ς να
έχουν δηλώσ ι ότι νδιαφέρονται να λαβάνουν διαφηιστικά ηνύατα για κάποιο ίδος
προϊόντων ή υπηρ σιών).
Θα πρέπ ι να έχ τ δυνατότητα λέγχου της λίστας των παραληπτών και του τρόπου
αποστολής των ηνυάτων (συγκατάθ ση, αρχ ίο διαγραφών, κλπ), σύφωνα  όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όλα τα ανωτέρω πρέπ ι να προβλέπονται στη σύβασή σας  τη διαφηιστική ταιρ ία.

Τα παραπάνω ση ία πρέπ ι να λαβάνονται υπόψη ίτ όταν η αποστολή των ηνυάτων
γίν ται  η αυτόατο τρόπο, ίτ όταν γίν ται  αυτοατοποιηένο τρόπο, π.χ.  τη
χρήση ιδικού λογισικού αζικής αποστολής ηνυάτων ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου.
6. Πότ η συλλογή δι υθύνσ ων ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου ίναι παράνοη;
Η συλλογή προσωπικών δ δοένων παραληπτών και κυρίως δι υθύνσ ων ηλ κτρονικού
ταχυδρο ίου ίναι παράνοη όταν αυτές συλλέγονται:
•

•

•

•

Μ αγορά ή δωρ άν προήθ ια λιστών ηλ κτρονικών δι υθύνσ ων από ταιρ ί ς ή
οργανισούς που έχουν συλλέξ ι τις δι υθύνσ ις  τρόπο παράνοο και αθέιτο,
δηλαδή χωρίς την προηγού νη νηέρωση και συγκατάθ ση των κατόχων των
ηλ κτρονικών δι υθύνσ ων. . ίτ την Απόφαση 83/2009 της Αρχής για π ρισσότ ρ ς
πληροφορί ς.
Από καταλόγους που δ ν έχουν συσταθ ί για τον σκοπό της απ υθ ίας πορικής
προώθησης ή κάθ άλλου ίδους διαφήισης και τα πρόσωπα που π ριέχονται σ αυτούς
δ ν έχουν δώσ ι τη συγκατάθ ση τους για τη λήψη τέτοιας ορφής ηλ κτρονικής
πικοινωνίας. Παραδ ίγατα αποτ λούν οι κατάλογοι των παγγ λατικών νώσ ων, των
σωατ ίων, συλλόγων, κατάλογοι κθέσ ων (π.χ. συγκ κριένων παγγ λατικών
κλάδων, οι κατάλογοι στοιχ ίων παφής συνδροητών ), κλπ.
Μέσω .ιαδικτύου (harvesting), όπως από χώρους συζητήσ ων (forums), ιστολόγια
(blogs), ιστοσ λίδ ς (π.χ. όταν π ριέχουν ηλ κτρονικές δι υθύνσ ις χρηστών ή κοινών
δι υθύνσ ων παφής ταιριών τύπου «info@company.gr», «noc@company.gr»)
υπηρ σί ς κοινωνικής δικτύωσης, νη ρωτικές λίστ ς ηλ κτρονικού ταχυδρο ίου
(mailing lists), διαδικτυακές υπηρ σί ς πληροφοριών καταλόγου (white – yellow pages),
κ.α. Αυτά ισχύουν, αν ξαρτήτως άν η συλλογή δι υθύνσ ων πραγατοποι ίται
χ ιροκίνητα ή αυτόατα (π.χ. έσω προγραάτων – αράχνης (web crawlers)).
Από τρίτους, για παράδ ιγα από άτοα που δίνουν τις δι υθύνσ ις φίλων τους χωρίς την
προηγού νη νηέρωση και συγκατάθ ση των φίλων (δ ίτ ρώτηα 5 iii).
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