
 
 

 

 

   
  

 

 

 

 

        

        

 

 
             

 

         

            

           

           

         

          

         

         

           

           

         

          

      

 

      

 

           

         

       

           

               

          

Αθήνα, 05-08-2016 

ΑΡΧΗ ΠΡΟ ΤΑ ΙΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5007/05-08-2016 

ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α . 78/2016 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 29-07-2016 

προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση του αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. 

Παρέστησαν οι Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής, και τα τακτικά µέλη 

Λεωνίδας Κοτσαλής, Αναστάσιος - Ιωάννης Μεταξάς, ∆ηµήτριος Μπριόλας, και 

Αντώνιος  υµβώνης ως εισηγητής. Τα τακτικά µέλη Πέτρος Τσαντίλας και 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου εάν και εκλήθησαν νοµίµως και εγγράφως, δεν 

προσήλθαν λόγω κωλύµατος.  τη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, παρέστη 

επίσης, µε εντολή του Προέδρου, ο Γεώργιος Ρουσόπουλος, ειδικός επιστήµονας – 

ελεγκτής, ως βοηθός εισηγητή, ενώ απουσίαζε, λόγω κωλύµατος, ο έτερος βοηθός 

εισηγητή Ανάργυρος Χρυσάνθου, ειδικός επιστήµονας – ελεγκτής. Επίσης παρέστη, 

µε εντολή του Προέδρου, η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος 

διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας. 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 

H Αρχή πραγµατοποίησε στις 4 και 15 Οκτωβρίου 2013 επιτόπιο διοικητικό 

έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «MIX ΛΕΒΗ  ΑΝΩΝΥΜΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής 

«Linguaphone»), στη διεύθυνση Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα, 1ος όροφος, σύµφωνα 

µε το άρθρο 19 στοιχ. η) ν. 2472/1997. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η 

οµάδα ελέγχου συνέταξε το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙ /5265/14-10-2015 πόρισµα. 
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Όπως περιγράφεται στο ανωτέρω πόρισµα, ο έλεγχος ήταν αυτεπάγγελτος και 

πραγµατοποιήθηκε κατόπιν ευρηµάτων σε προγενέστερο διοικητικό έλεγχο αλλά και 

καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στην Αρχή και αφορούσαν σε αποστολή αζήτητων 

µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για σκοπούς προώθησης προϊόντων και 

υπηρεσιών (εφεξής και Spam), τόσο από την εν λόγω εταιρεία όσο και τον Α, ο 

οποίος, µε βάση το περιεχόµενο συγκεκριµένων καταγγελιών, φαίνεται να συνδέεται 

µε σχέση εργασίας ή έργου µε την εταιρεία. Οι συνολικά τριάντα (30) αυτές 

καταγγελίες παρουσιάζονται στο πόρισµα της Αρχής. 

 τη συνέχεια, η «MIX ΛΕΒΗ  ΑΝΩΝΥΜΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» κλήθηκε νοµίµως, µε το 

υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5601/29-10-2015 έγγραφο, σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής 

στη συνεδρίαση της 01-12-2015, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, για να δώσει 

περαιτέρω διευκρινίσεις και να εκθέσει διεξοδικά τις απόψεις της επί των ανωτέρω 

καταγγελιών. Με το ως άνω έγγραφο της κλήσης, η Αρχή διαβίβασε στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας το πόρισµα διοικητικού ελέγχου καθώς και όσες από τις καταγγελίες 

δεν της είχαν επιδοθεί κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου. Η ακρόαση 

αναβλήθηκε, αρχικά για την 15-12-2015 και κατόπιν για την 18-01-2016, ενώ η Αρχή 

προχώρησε σε νέες κλήσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας για τις συνεδριάσεις των 

19-04-2016 (υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2332/11-04-2016) και 21-06-2016 (υπ’ αριθµ. 

πρωτ. Γ/ΕΞ/3623/07-06-2016). Οι ανωτέρω συνεδριάσεις αναβλήθηκαν, κατόπιν 

σχετικών αιτηµάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας και λόγω αποχής των δικηγόρων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέστη στη συνεδρίαση της Αρχής την 19-07-2016 και 

εκπροσωπήθηκε από τους  ωτηρακόπουλο Αλέξη, δικηγόρο µε ΑΜ∆ Α …, και Β 

νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Κατά τη συνεδρίαση ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

εξέθεσε τις απόψεις του ενώ, αφού έλαβε προθεσµία, κατέθεσε εµπρόθεσµα το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙ /4676/25-07-2016 υπόµνηµα. 

 το Πόρισµα του ελέγχου επισηµαίνονται συνοπτικά τα εξής: 

 τάλθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πολύ 

µεγάλο αριθµό παραληπτών από τους οποίους δεν είχε ληφθεί προηγούµενη 

συγκατάθεση και οι οποίοι δεν είχαν προηγούµενη συναλλακτική επαφή ή άλλη 

επαφή επαγγελµατικού χαρακτήρα µε τη Linguaphone. Η αποστολή γίνεται άλλοτε 

µε προσωποποιηµένο µήνυµα και άλλοτε µαζικά. Προς τούτο χρησιµοποιούνται 

διάφοροι τρόποι αποστολής, όπως µε χρήση προγράµµατος µαζικής αποστολής 
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ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Groupmail), µέσω της εφαρµογής λογισµικού MS-

Outlook και µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Gmail. Τα 

µηνύµατα φαίνεται να προέρχονται άλλοτε από διευθύνσεις της Linguaphone (πχ. 

*.linguaphone.gr) και άλλοτε από λογαριασµούς Gmail. Οι αποστολές των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων πραγµατοποιούνται άλλοτε από τους υπαλλήλους της 

εταιρείας και άλλοτε από συνεργάτες. Οι παραλήπτες των αποστολών επιλέγονται, ως 

επί το πλείστον, από διάφορες λίστες µε διευθύνσεις ηλ. ταχυδροµείου, οι οποίες είτε 

έχουν δηµιουργηθεί από υπαλλήλους της εταιρείας, είτε έχουν δοθεί στην εταιρεία 

από τον A, είτε έχουν αγοραστεί από την εταιρεία είτε προέρχονται από διάφορους 

διαγωνισµούς της εταιρείας (πχ. µέσω in.gr).  το πόρισµα διαπιστώνεται ότι 

πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον 46 ενέργειες µαζικής αποστολής διαφηµιστικών 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (καµπάνιες) ενώ στο χρησιµοποιούµενο 

λογισµικό είχαν καταχωρηθεί 49 οµάδες παραληπτών µε 117.705 διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Περαιτέρω αποστολές βεβαιώνονται και από 

χειρόγραφες καταστάσεις µε αποστολές διαφηµιστικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (π.χ. επιβεβαιωµένη αποστολή 108.121 µηνυµάτων γα το χρονικό 

διάστηµα από 02-09-2013 έως 30-09-2013). Επίσης, η Linguaphone απέστειλε στην 

συνεργάτη της B κατάλογο αποδεκτών µε 1.145.743 διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, η οποία µε τη χρήση επαναλαµβανόµενων αποστολών µηνυµάτων (50 

διευθύνσεις ανά µήνυµα µέσω πολλαπλών λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

στο Gmail µε χρήση κρυφής κοινοποίησης BCC -Blind Carbon Copy- ) έστειλε σε 

διάστηµα 7 ηµερών µηνύµατα σε συνολικά 89.474 αποδέκτες που περιέχονταν στον 

ως άνω κατάλογο. Από λίστες εργασιών προκύπτει ότι παρόµοιες ενέργειες 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 µε σκοπό την αποστολή περί των 1.000.000 

διαφηµιστικών µηνυµάτων. Τέλος, διαπιστώθηκαν πολλές αποστολές παρόµοιων 

µηνυµάτων µε τη χρήση πάνω από πέντε (5) λογαριασµών ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου της µορφής {όνοµα }@linguaphone.gr και πάνω από 30 λογαριασµών 

της µορφής {όνοµα }@gmail.com κατά το χρονικό διάστηµα από τον 9/2010 έως τον 

9/2013. Παράλληλα, βρέθηκαν πολλαπλά αρχεία που περιείχαν διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το µεγαλύτερο εκ των οποίων αριθµούσε 1.299.025 

διευθύνσεις, διαπιστώθηκε δε ύπαρξη λογισµικού αυτοµατοποιηµένης συλλογής 

διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το διαδίκτυο και αγορά διευθύνσεων 

από την ιστοσελίδα buy-email.com (αξίας 550 δολαρίων ΗΠΑ). Με την εξαίρεση των 

αρχείων που αφορούν το in.gr σε καµία περίπτωση χρήσης ή επεξεργασίας 

3 

https://buy-email.com
mailto:�����}@gmail.com
mailto:�����}@linguaphone.gr
https://linguaphone.gr


 
 

        

         

          

           

             

    

         

         

            

             

            

             

              

          

            

             

           

          

         

            

         

        

           

             

             

          

           

    

         

           

              

         

       

      

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν διαπιστώθηκε ότι υπήρξε προηγούµενη 

συγκατάθεση των αποδεκτών των µηνυµάτων ή ότι υπήρχε προηγούµενη 

συναλλακτική σχέση αυτών µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ούτε τέτοια πληροφορία 

τηρήθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων 

των προσώπων στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω διευθύνσεις γινόταν, όχι πάντα µε 

επιτυχία, χειρισµός αιτηµάτων διαγραφής. 

Όσον αφορά στη συνεργασία µε τρίτους, διαπιστώθηκε ότι ανατέθηκαν 

διαφηµιστικές ενέργειες αποστολής Spam στις: Strategy Mentor (συνολικής αξίας 

3.673,2 ευρώ), Γ (αξίας 221,4 ευρώ), Airtouch (αξίας 357 ευρώ). Από τις 

καταστάσεις της εταιρείας φαίνεται ότι οι σχετιζόµενοι µε την αποστολή των εν λόγω 

µηνυµάτων συνεργάτες της έλαβαν αµοιβές για τη διετία 2012-2013 ως εξής: ∆ 

8.808€ και Ε 7.358€ ως πωλητής ενώ για την τετραετία 2010-2013 προκύπτουν για 

τον Α αµοιβές 30.865,2€ ως πωλητή και 8.539€ ως προµηθευτή. Να σηµειωθεί ότι οι 

τελευταίες αµοιβές δεν αφορούν αποκλειστικά τις υπηρεσίες αποστολής Spam. 

Όπως επίσης, προκύπτει από το πόρισµα (βλ. σελ. 41), η Linguaphone είχε 

λάβει νοµική καθοδήγηση από τους δικηγόρους της για τις ενέργειες που µπορεί να 

εκτελέσει όσον αφορά την αποστολή Spam. Επισηµαίνεται ότι η Αρχή είχε 

αποστείλει µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1933/23-03-2010 έγγραφό της σύσταση 

ενηµερωτικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, η οποία απεστάλη µε 

συστηµένη επιστολή τόσο στα παλαιά (Πανεπιστηµίου 10) όσο και στα νέα της 

γραφεία (Ζαλόκωστα 8).  την πρώτη περίπτωση η επιστολή επεστράφη. 

 τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Linguahone βρέθηκαν διάφορα αρχεία 

µε απλά προσωπικά δεδοµένα (επώνυµο, όνοµα, οδός, αρ., πόλη, τκ, κινητό, 

epaggelma, e-mail, τηλέφωνο), για τα οποία δεν έχει καταγραφεί η πληροφορία για το 

αν και µε ποιο τρόπο έχει ληφθεί η συγκατάθεση των περιλαµβανοµένων σε αυτά 

φυσικών προσώπων. Τα αρχεία αυτά αφορούν κυρίως επαγγελµατίες και προέρχονται 

από διάφορες πηγές (ενδεικτικά αναφέρεται αρχείο από την εταιρεία Αttractive που 

αριθµεί 1003 εγγραφές). 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η Linguaphone συνεργάστηκε µε τo Clickbanner 

Affiliate Network, το οποίο τοποθέτησε «tracking cookie» για να παρακολουθεί τις 

«επισκέ εις και τις αγορές ενός χρήστη που έχει εκτελέσει click σε κάποιο από τα 

δηµιουργικά» της Linguaphone. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στις 17/1/2012 

µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αρχείο λογιστικών φύλλων 

(ClickBanner_Linguaphone_pendinguntil31dec.xlsx) µε τις πωλήσεις που την 
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αφορούν και τις IP διευθύνσεις των αγοραστών. Η συνεργασία διήρκησε από τις 

21/10/2011 έως τις 19/3/2012. 

Με το υπόµνηµα του ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποστηρίζει, συνοπτικά, τα 

εξής: Αναφέρει ότι αν είχε λάβει την υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1933/23-03-2010 

σύσταση της Αρχής θα είχε εναρµονίσει την επικοινωνιακή της δράση σύµφωνα µε 

αυτή. 

Περαιτέρω αναφέρει ότι στα 82 χρόνια λειτουργίας της, κατά τα οποία δεν 

είχε ποτέ προβλήµατα µε τους δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόµενους σχετικά µε τις 

δραστηριότητές της, έχει δηµιουργήσει µια απόλυτα νόµιµη βάση πελατολογίου ή 

πιθανού µελλοντικού πελατολογίου από την ανταπόκριση σε διάφορες προωθητικές 

ενέργειες ή προγράµµατα τηλεµάρκετινγκ. Επίσης, επικοινωνεί τηλεφωνικά µε 

πελάτες που έχουν δηµοσιοποιήσει το τηλέφωνό τους σε διάφορους καταλόγους 

(αναφέρει τη λίστα ICAP) και τηρεί τα στοιχεία τους όταν αυτοί εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον. Περαιτέρω, χρησιµοποίησε τις υπηρεσίες διαφόρων τρίτων πιστεύοντας 

ότι αυτές λειτουργούσαν απόλυτα νόµιµα. Αυτό το έπραττε συνήθως µε την υπόδειξη 

του Α, ο οποίος ήταν εξωτερικός της συνεργάτης, ενώ αναφέρει τις υπηρεσίες της 

Strategy Mentor και της Airconnection (σηµ. πρόκειται για την προηγούµενη 

επωνυµία της Airtouch, βλ. Απόφαση 42/2013 της Αρχής). Τέλος, επισηµαίνει ότι οι 

καταγγελίες που απασχόλησαν την Αρχή ήταν µεµονωµένες και ελάχιστες τον αριθµό 

ενώ µετά τον έλεγχο συµµορφώθηκε απόλυτα µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες της 

Αρχής. 

Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου και αναφορά 

στα διαµειφθέντα των από 01-12-2015, 15-12-2015, 18-01-2016, 19-04-2016, 21-06-

2016 και 19-07-2016 συνεδριάσεων, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις 

του βοηθού εισηγητή, ο οποίος αποχώρησε µετά τη συζήτηση και πριν από τη 

διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

1. Το άρθρο 2 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι «δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα» είναι «κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων». 

«Υποκείµενο των δεδοµένων» είναι «το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή 
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µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει 

ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του 

από άπο η φυσική, βιολογική,  υχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή 

κοινωνική».  το πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενός 

φυσικού προσώπου αποτελεί προσωπικό δεδοµένο, αφού µπορεί να λειτουργήσει ως 

στοιχείο έµµεσης αναγνώρισης του κατόχου της, επιτρέποντας την επικοινωνία µε 

αυτόν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρει ακόµα και στοιχεία του ονόµατος του 

κατόχου. Επισηµαίνεται δε ότι, σύµφωνα και µε τη Γνώµη 4/2007 της οµάδας 

εργασίας του άρθρου 29 της Ε.Ε. σχετικά µε την έννοια των προσωπικών δεδοµένων, 

ειδικά κατά τη λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στοιχεία έµµεσης αναγνώρισης, 

όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µπορούν επαρκώς σε ορισµένες 

περιπτώσεις να διακρίνουν ένα άτοµο από άλλα στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου 

συνόλου, ακόµα και αν δεν έχει γίνει η εξακρίβωση του ονόµατός του.  ύµφωνα µε 

το άρθρο 2 στοιχ. ζ) ν. 2472/1997, ως “υπεύθυνος επεξεργασίας”, ορίζεται κάθε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Το άρθρο 4 ν. 2472/1997 ορίζει ότι 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 ενόψει των σκοπών αυτών; β) να είναι συναφή, 

πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών 

της επεξεργασίας; γ) να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε 

ενηµέρωση; δ) να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της 

επεξεργασίας τους. 

3. Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η απευθείας εµπορική προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών για διαφηµιστικούς σκοπούς µε χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων επικοινωνίας, τυγχάνει εφαρµογής το ειδικότερο άρθρο 11 ν. 3471/2006 για 

την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παραπάνω άρθρου, «η χρησιµοποίηση 

αυτόµατων συστηµάτων κλήσης, ιδίως µε χρήση συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και γενικότερα η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών 

επικοινωνιών µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη 
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παρέµβαση, για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και 

για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται µόνο αν ο συνδροµητής 

συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς». Το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006 θέτει 

ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε τη νόµιµη δήλωση της συγκατάθεσης του 

συνδροµητή ή χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, ορίζει ότι 

«Όπου ο παρών νόµος απαιτεί τη συγκατάθεση του συνδροµητή ή χρήστη, η σχετική 

δήλωση δίδεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην τελευταία περίπτωση, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο συνδροµητής ή χρήστης ενεργεί µε πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του η οποία καταγράφεται µε ασφαλή 

τρόπο, είναι ανά πάσα στιγµή προσβάσιµη στον χρήστη ή συνδροµητή και µπορεί 

οποτεδήποτε να ανακληθεί». Η Αρχή µε την Οδηγία 2/2011 για την ηλεκτρονική 

συγκατάθεση περιγράφει αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τους τρόπους νόµιµης 

λήψης της συγκατάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα για τους σκοπούς της ανωτέρω 

διάταξης. Μοναδική εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης προηγούµενης συγκατάθεσης 

αποτελεί, σύµφωνα µε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η περίπτωση κατά την οποία τα 

στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της 

πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής και χρησιµοποιούνται για την 

απευθείας προώθηση παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προµηθευτή ή για την 

εξυπηρέτηση παρόµοιων σκοπών και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η 

συγκεκριµένη παράγραφος. Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω, σύµφωνα µε την παρ. 7 

του άρθρου 11 ν. 3471/2006, ισχύουν και για παραλήπτες µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου που είναι νοµικά πρόσωπα. 

4. Από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι η Linguaphone 

απέστειλε σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στο ιστορικό της 

υπόθεσης και στο πόρισµα του ελέγχου, διαφηµιστικά µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σε πολύ µεγάλο αριθµό παραληπτών από τους οποίους δεν είχε ληφθεί 

προηγούµενη συγκατάθεση και οι οποίοι δεν είχαν προηγούµενη συναλλακτική 

επαφή ή άλλη επαφή επαγγελµατικού χαρακτήρα µε την εταιρεία. Προκύπτει 

συνεπώς, παράβαση του άρ. 11 του ν. 3471/2006. Η εταιρεία µάλιστα συνέλεξε για το 

σκοπό αυτό διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς τη συγκατάθεση των 

υποκειµένων των δεδοµένων ενώ η ίδια αποφάσισε για την εκάστοτε µέθοδο 

αποστολής (µε ίδια µέσα ή µε τη χρήση τρίτων συνεργατών). Αποτελεί εποµένως τον 

υπεύθυνο της εν λόγω επεξεργασίας. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι µε την εξαίρεση 

των αρχείων που αφορούν το in.gr, σε καµία περίπτωση δε τηρήθηκε πληροφορία για 
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τη συγκατάθεση των υποκειµένων, κατά παράβαση του άρ. 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006 

και εποµένως, καµία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που βρέθηκαν 

κατά τον έλεγχο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί νοµίµως. 

Η Linguaphone δεν προβάλλει αντιρρήσεις στα ευρήµατα του πορίσµατος, 

καθώς το µόνο επιχείρηµα που παραθέτει σχετίζεται µε τη µη λήψη ενηµερωτικής 

επιστολής της Αρχής κατά το 2010 και την άγνοια του θεσµικού πλαισίου. Ακόµα κι 

αν γίνει δεκτό το ότι η επιστολή δεν ελήφθη, κάτι το οποίο δεν προκύπτει πέραν 

πάσης αµφιβολίας, είναι ξεκάθαρο ότι η εταιρεία ελάµβανε σχετική νοµική 

καθοδήγηση. Επίσης, ο αριθµός των καταγγελιών, δεν µπορεί να θεωρηθεί µικρός, 

ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι µικρός αριθµός πολιτών προβαίνουν σε καταγγελία στην 

Αρχή. Αντίθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο µεγάλος αριθµός των µηνυµάτων που 

έχουν αποσταλεί (της τάξης των εκατοµµύριων). 

5. Περαιτέρω, η Linguaphone σε µία περίπτωση επεξεργάστηκε αρχείο µε 

διευθύνσεις IP χρηστών διαδικτύου - αγοραστών υπηρεσιών της µέσω διαφηµιστικού 

πεδίου (banner) σε ιστοσελίδα.  την περίπτωση αυτή δεν αποδείχτηκε ότι υπήρξε 

ενηµέρωση και συγκατάθεση των εν λόγω χρηστών, και η εν λόγω επεξεργασία 

γίνεται κατά παράβαση των οριζοµένων στα αρ. 4 και 5 του ν. 2472/1997. 

Ενδεχοµένως δε η εν λόγω επεξεργασία να προέρχεται και από χρήση αρχείων που 

εγκαθίστανται στον τερµατικό εξοπλισµό χρηστών διαδικτύου (cookies), κατά 

παράβαση διατάξεων του άρ. 4 του ν. 3471/2006. Αποτελεί όµως µεµονωµένο 

γεγονός για το οποίο αρκεί η επισήµανση και η σύσταση για αποφυγή παρόµοιων 

πρακτικών στο µέλλον. 

6. Ενόψει της βαρύτητας της παράβασης που διαπιστώθηκε όπως 

αποτυπώνεται στο σηµείο 4 του σκεπτικού, του πλήθους των αποστολών αζήτητων 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, του πλήθους των παραληπτών των 

µηνυµάτων αυτών, του γεγονότος ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σκοπούσε µε τις 

ανωτέρω ενέργειες οπωσδήποτε να αποκοµίσει κέρδος και συνεκτιµώντας προς τούτο 

τα στοιχεία των σχετικών αµοιβών που παρατίθενται στο πόρισµα, η Αρχή κρίνει ότι 

πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόµενη στο άρθρο 21 παρ. 

1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997 κύρωση που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας 

και η οποία κρίνεται ανάλογη µε τη βαρύτητα της παραβάσης.  ηµειώνεται ότι έχει 

συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι µετά τη διενέργεια του ελέγχου δεν υπήρξε νεώτερη 

καταγγελία για τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Αρχή 

1. Επιβάλλει, µε βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του ν. 2472/1997 

και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, στην εταιρεία «MIX ΛΕΒΗ  

ΑΝΩΝΥΜΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» πρόστιµο 25.000 Ευρώ για την ως άνω 

διαπιστωθείσα παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 

και την καταστροφή του αρχείου µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 

τηρούνται χωρίς την ύπαρξη συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων, 

µε ακόλουθη ενηµέρωση της Αρχής. 

2. Απευθύνει σύσταση στον ως άνω υπεύθυνο επεξεργασίας όπως κατά τη 

διενέργεια διαδικτυακής διαφήµισης να εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις του 

αρ. 4 και 5 του ν. 2472/1997 και του αρ. 4 του ν. 3471/2006, όπως 

αναλύονται στη σκέψη µε αριθµό 5 της παρούσης. 

O Πρόεδρος της Αρχής Η Γραµµατέας 

Πέτρος Χριστόφορος Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 
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