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Γνωµοδότηση 4/2004 για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
µέσω βιντεοεπιτήρησης

Εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2004

Η εν λόγω οµάδα εργασίας συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο
συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο
άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και στο άρθρο 14 της οδηγίας 97/66/ΕΚ.
Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ∆ιεύθυνση E (παροχη υπηρεσιων, δіκаіωмата πνευµатіκης іδіοκτησіаς, και
βιοµηχανικη ιδιοκτησια και προστασια των δεδοµενων) της Γενικής ∆ιεύθυνσης "Εσωτερική Αγορά" της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, B-1049 Brussels, Belgium, Γραφείο: C100-6/136.
Ιστότοπος: www.europa.eu.int/comm/privacy

Η ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
που συγκροτήθηκε βάσει της οδηγίας 95/46/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 19951,
Έχοντας υπόψη:
τα άρθρα 29 και 30 παράγραφοι 1, σηµείο α) και 3 της εν λόγω οδηγίας·
τον κανονισµό λειτουργίας της και ιδίως τα άρθρα 12 και 14 του εν λόγω
κανονισµού,
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ:

1.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κατά τα τελευταία χρόνια πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί στην Ευρώπη
καταφεύγουν ολοένα και περισσότερο σε συστήµατα εικονοληψίας. Το γεγονός αυτό
έδωσε το έναυσµα για την έναρξη ζωηρών συζητήσεων τόσο σε κοινοτικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο κρατών µελών προκειµένου να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις
και οι περιορισµοί που θα ισχύουν για την εγκατάσταση εξοπλισµού
βιντεοεπιτήρησης, καθώς και οι αναγκαίες διασφαλίσεις για τα άτοµα στα οποία
αναφέρονται τα δεδοµένα.
Από τις εµπειρίες των τελευταίων χρόνων, ιδίως µετά τη µεταφορά σε εθνικό επίπεδο
της οδηγίας 95/46/EK, διαπιστώθηκε η τεράστια διάδοση συστηµάτων κλειστού
κυκλώµατος, συσκευών καταγραφής εικόνας και άλλων πιο προηγµένων µέσων που
χρησιµοποιούνται σε ευρύτατο φάσµα τοµέων.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της διαθέσιµης τεχνολογίας, η ψηφιοποίηση και η
µικρογράφηση έχουν σηµαντικά αυξήσει τις δυνατότητες των συσκευών καταγραφής
εικόνας και ήχου σε συνδυασµό επίσης µε την ανάπτυξή τους τόσο σε εσωδίκτυα όσο
και στο ∆ιαδίκτυο.
Εκτός από τις εφαρµογές επεξεργασίας δεδοµένων στο εργασιακό πλαίσιο, οι οποίες
εξετάστηκαν από την οµάδα εργασίας σε λεπτοµερές έγγραφο (γνωµοδότηση 8/2001
για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο εργασιακό πλαίσιο2),
όλοι οι πολίτες µπορούν εύκολα να αντιληφθούν την αυξανόµενη διάδοση των
τεχνικών βιντεοεπιτήρησης. Παρατηρείται, επίσης, µία αυξανόµενη τάση προς την
κατεύθυνση της διασύνδεσης των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης.

1

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 281 της 23/11/1995, σ. 31, ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm

2

WP 48, που εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου 2001, ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm
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Μία ενδεικτική ανάλυση των κύριων εφαρµογών καταδεικνύει ότι η βιντεοεπιτήρηση
µπορεί να εξυπηρετεί αρκετά διαφορετικούς σκοπούς3, οι οποίοι µπορούν ωστόσο να
οµαδοποιηθούν σε ορισµένους κύριους τοµείς:
1) προστασία των ατόµων,
2) προστασία της ιδιοκτησίας,
3) δηµόσιο συµφέρον,
4) ανίχνευση, πρόληψη και έλεγχος παραβάσεων,
5) διάθεση αποδεικτικών στοιχείων,
6) άλλα νόµιµα συµφέροντα.
Επίσης, για την εγκατάσταση συσκευών βιντεοσκόπησης και παρόµοιου εξοπλισµού
ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η χρησιµοποίηση συστήµατος βιντεοσκόπησης µπορεί να
είναι υποχρεωτική βάσει ειδικών διατάξεων των κρατών µελών, όπως για
παράδειγµα σε ορισµένα καζίνα. Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιµοποιείται για σκοπούς
στους οποίους αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία οι συγγενείς των ατόµων στα οποία
αναφέρονται τα δεδοµένα, π.χ. αναζήτηση αγνοούµενων ενηλίκων ή ανηλίκων.
Μπορούν να αναφερθούν επίσης ακραίες περιπτώσεις - κυρίως σε τρίτες χώρες όπου χρησιµοποιούνται συστήµατα αναγνώρισης του προσώπου για την πρόληψη
διγαµίας ή περιπτώσεις όπου η τοπική αστυνοµική αρχή αποφασίζει να προβάλει στο
3

∆ιαφορετικά συστήµατα βιντεοεπιτήρησης έχουν εγκατασταθεί:
α) εντός και πλησίον δηµόσιων κτιρίων ή κτιρίων στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό, όπως είναι τα
µουσεία, οι τόποι λατρείας ή τα µνηµεία, για την πρόληψη παραβάσεων και/ή πράξεων
βανδαλισµού µικρότερης σηµασίας,
β) σε στάδια και αθλητικές εγκαταστάσεις, ιδίως σε σχέση µε ορισµένες εκδηλώσεις,
γ) στον τοµέα των µεταφορών και σε σχέση µε την οδική κυκλοφορία ώστε να παρακολουθείται η
κυκλοφορία οχηµάτων σε αυτοκινητοδρόµους και δρόµους ταχείας κυκλοφορίας ή αλλού ώστε
να εντοπίζονται παραβάσεις του ορίου ταχύτητας και/ή κυκλοφοριακές παραβάσεις στα κέντρα
των πόλεων, ή για τον έλεγχο υπόγειων εγκαταστάσεων πρόσβασης σε µετρό, για την
παρακολούθηση πρατηρίων καυσίµων και µέσα σε ταξί,
δ) για την πρόληψη και/ή την ανίχνευση παράνοµης συµπεριφοράς στους χώρους γύρω από σχολεία,
σε σχέση επίσης µε την παρενόχληση ανηλίκων,
ε) εντός ιατρικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια χειρουργείου και/ή µε σκοπό, για παράδειγµα,
την παροχή περίθαλψης από απόσταση ή την παρακολούθηση ασθενών σε µονάδες εντατικής
θεραπείας και/ή σε χώρους όπου νοσηλεύονται σοβαρά ασθενείς και/ή ασθενείς σε καραντίνα,
στ) σε αεροδρόµια, πλοία και περιοχές κοντά στα σύνορα για τον εντοπισµό δραστηριοτήτων
λαθρεµπορίου, καθώς και για τη διευκόλυνση της αναζήτησης ανηλίκων και άλλων ατόµων που
αγνοούνται,
ζ) από ιδιωτικούς αστυνοµικούς,
η) εντός και πλησίον σούπερ µάρκετ και καταστηµάτων, ιδίως όταν εµπορεύονται προϊόντα
πολυτελείας, προκειµένου να συγκεντρώνονται στοιχεία σε περίπτωση διάπραξης εγκληµάτων,
καθώς και για σκοπούς εµπορικής προώθησης και/ή διαπίστωσης χαρακτηριστικών στοιχείων των
καταναλωτών,
θ) εντός συγκροτηµάτων ιδιωτικών κατοικιών και σε παρακείµενους χώρους τόσο για σκοπούς
ασφάλειας όσο και για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση διάπραξης
παραβάσεων,
ι) για δηµοσιογραφικούς και διαφηµιστικούς σκοπούς σε περιβάλλον απευθείας σύνδεσης µέσω είτε
διαδικτυακής κάµερας (web cam) είτε κάµερας σε απευθείας σύνδεση για σκοπούς τουριστικής
προώθησης και διαφήµισης σε σχέση επίσης µε παραλιακά τουριστικά συγκροτήµατα και
χορευτικά κέντρα όπου οι πελάτες και οι επισκέπτες κινηµατογραφούνται σε τακτικά διαστήµατα
χωρίς προειδοποίηση.
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κοινό εικόνες σχετικά µε τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή των
καταδίκων, χωρίς τη συγκατάθεση των καταδίκων.
Συνεπώς, ενώ η βιντεοεπιτήρηση µπορεί να δικαιολογηθεί σε ορισµένες περιπτώσεις,
υπάρχουν άλλες περιστάσεις όπου επιδιώκεται αυθόρµητα η προστασία µέσω
συσκευών βιντεοσκόπησης χωρίς να λαµβάνονται επαρκώς υπόψη οι σχετικές
προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται ορισµένες φορές στα
οικονοµικά οφέλη που παρέχονται από δηµόσιους οργανισµούς, καθώς και στην
προσφορά καλύτερων όρων ασφάλισης σε περίπτωση χρησιµοποίησης συστηµάτων
βιντεοεπιτήρησης.
Η βιντεοεπιτήρηση έχει και µία ψυχολογική πτυχή. Καλώς ή κακώς, η κοινή γνώµη
θεωρεί ενίοτε τη βιντεοεπιτήρηση ως ένα "ανεκτίµητο εργαλείο", λόγω της
χρησιµότητάς της στην αποκάλυψη αδικηµάτων.
Πρόκειται εποµένως για ένα περίπλοκο και συνεχώς εξελισσόµενο τοµέα, όπου
προσφέρονται ήδη διάφορες τεχνικές.
Το παρόν έγγραφο εργασίας παρέχει µια πρώτη ανάλυση µε σηµείο αφετηρίας την
ύπαρξη εν µέρει διαφορετικών κανονιστικών ρυθµίσεων, καθώς και την παρουσία
εξαιρετικά λεπτοµερών διατάξεων στις επιµέρους εθνικές νοµοθεσίες, γεγονός που
καθιστά αναγκαία µια περισσότερο συστηµατική και εναρµονισµένη προσέγγιση.
Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στην επιτήρηση που έχει ως στόχο την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση γεγονότων, καταστάσεων και εκδηλώσεων, ενώ δεν
εξετάζει άµεσα άλλες πρακτικές δηµοσιοποίησης ορισµένων εκδηλώσεων σε
περιστασιακή και/ή επιλεκτική βάση που αφορούν, για παράδειγµα, τη διαφάνεια
των δραστηριοτήτων τοπικών αρχών και/ή κοινοβουλευτικών οργάνων.
Όλοι οι φορείς θα έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να αναπτύξουν λεπτοµερώς τα
στοιχεία που παρέχονται στο παρόν έγγραφο, τόσο σε σχέση µε τον τοµέα εργασιών
τους όσο και σε σχέση µε τις µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις τις οποίες
προτίθεται να διερευνήσει η οµάδα εργασίας.
Οι αρχές που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν επίσης για την εικονοληψία,
ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε ηχητικά και/ή βιοµετρικά δεδοµένα, όπως είναι τα
ψηφιακά αποτυπώµατα4.
Οι αρχές αυτές µπορούν επίσης να λαµβάνονται υπόψη όσον αφορά την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία δεν πραγµατοποιείται µε εξοπλισµό
βίντεο αλλά µε άλλα µέσα επιτήρησης, δηλαδή ελέγχου από απόσταση - όπως, για
παράδειγµα, µε δορυφορικά συστήµατα GPS.
Το παρόν έγγραφο εργασίας έχει ως στόχο, κατά πρώτο λόγο, να υπογραµµίσει το
ευρύ φάσµα κριτηρίων για την αξιολόγηση της νοµιµότητας και της ορθότητας της
εγκατάστασης κάθε συστήµατος βιντεοεπιτήρησης.

4

Το γενικότερο πρόβληµα της εφαρµογής της οδηγίας 95/46/EK στον τοµέα της βιοµετρίας
εξετάζεται σε ειδικό έγγραφο της οµάδας εργασίας.
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Ωστόσο, συνεκτιµήθηκαν επίσης τα ακόλουθα θέµατα:
α) Τα αρµόδια όργανα των κρατών µελών πρέπει να προβούν σε γενικότερη
αξιολόγηση της βιντεοεπιτήρησης µε στόχο επίσης την προώθηση µιας συνολικά
επιλεκτικής καθώς και συστηµατικής προσέγγισης για το θέµα αυτό. Η
υπερβολική εξάπλωση των συστηµάτων εικονοληψίας σε δηµόσιους και
ιδιωτικούς χώρους δεν πρέπει να οδηγεί σε αδικαιολόγητους περιορισµούς των
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των πολιτών. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι πολίτες ενδέχεται να υποβάλλονται σε δυσανάλογες σε σχέση µε
τον επιδιωκόµενο σκοπό διαδικασίες συλλογής δεδοµένων που θα τους
καθιστούν µαζικά αναγνωρίσιµους σε διάφορους δηµόσιους και ιδιωτικούς
χώρους.
β) Οι τάσεις της εξέλιξης των τεχνικών βιντεοεπιτήρησης µπορούν να αξιολογηθούν
εποικοδοµητικά ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο η ανάπτυξη εφαρµογών
λογισµικού που βασίζονται τόσο στην αναγνώριση του προσώπου όσο και στη
µελέτη και στην πρόβλεψη της βιντεοσκοπηµένης ανθρώπινης συµπεριφοράς να
οδηγήσει αλόγιστα σε µια δυναµική - προληπτική επιτήρηση, σε αντίθεση µε τη
συµβατική στατική επιτήρηση η οποία αποσκοπεί κυρίως στην καταγραφή
συγκεκριµένων εκδηλώσεων και των πρωταγωνιστών τους. Η νέα αυτή µορφή
επιτήρησης βασίζεται στην αυτόµατη καταγραφή χαρακτηριστικών του
προσώπου των ατόµων καθώς και της «αφύσικης» συµπεριφοράς τους.
Προβλέπει
επίσης
τη
δυνατότητα
αποστολής
αυτοµατοποιηµένων
προειδοποιήσεων και υπενθυµίσεων, που ενδέχεται να συνεπάγονται δυσµενείς
διακρίσεις.
2.

∆ΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ.
α)

Σύµβαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής διασφαλίζεται στο άρθρο 8 της Σύµβασης
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

β)

Σύµβαση αριθ. 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
προστασία των ατόµων όσον αφορά την αυτόµατη επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το πεδίο της εν λόγω σύµβασης δεν περιορίζεται όπως η οδηγία 95/46/EK
στις δραστηριότητες του πρώτου πυλώνα (βλέπε παρακάτω). Οι
δραστηριότητες βιντεοεπιτήρησης που περιλαµβάνουν την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν
λόγω σύµβασης. Η Συµβουλευτική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο
πλαίσιο της εν λόγω σύµβασης αναφέρει ότι η φωνή και η εικόνα θεωρούνται
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον παρέχουν πληροφορίες για ένα
άτοµο που καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητάς του/της, ακόµα
και αν αυτό γίνεται µε έµµεσο τρόπο.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης καταρτίζει µια δέσµη αρχών για την προστασία
των ατόµων όσον αφορά την συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων µέσω
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βιντεοεπιτήρησης. Οι εν λόγω αρχές θα αποσαφηνίσουν ακόµα περαιτέρω τις
ρήτρες διασφάλισης που ισχύουν για τα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα, οι οποίες περιλαµβάνονται στις διατάξεις των νοµικών µέσων του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
γ)

Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει
στο άρθρο 7 την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της
κατοικίας και των επικοινωνιών και στο άρθρο 8 την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.

Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 95/46/EK.
Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών που
περιλαµβάνονται σε δεδοµένα ήχου και εικόνας επισηµαίνονται ρητά στην οδηγία
95/46/EK (που στη συνέχεια αναφέρεται ως «η οδηγία»), η οποία αναφέρεται στα
δεδοµένα αυτά µε ρητό τρόπο σε διάφορα σηµεία.
Η οδηγία εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής καθώς και την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις θεµελιώδεις ελευθερίες και
δικαιώµατα των φυσικών προσώπων (άρθρο 1, παράγραφος 1).
Σηµαντικό ποσοστό των πληροφοριών που συγκεντρώνονται µέσω
βιντεοεπιτήρησης αφορά άτοµα των οποίων τα στοιχεία της ταυτότητας είναι
γνωστά ή µπορούν να εξακριβωθούν και τα οποία βιντεοσκοπούνται καθώς
κινούνται σε δηµόσιους χώρους ή σε χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το
κοινό. Στους χώρους αυτούς τα διερχόµενα άτοµα έχουν χαµηλότερο επίπεδο
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, χωρίς ωστόσο να στερούνται πλήρως των
δικαιωµάτων και ελευθεριών τους όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και την εικόνα
τους.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέµα του δικαιώµατος ελεύθερης
κυκλοφορίας των ατόµων που βρίσκονται νόµιµα στην επικράτεια ενός κράτους, το
οποίο διασφαλίζεται στο άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου αριθ. 4 στην
Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
θεµελιωδών ελευθεριών.
Στην εν λόγω ελευθερία κυκλοφορίας µπορούν να επιβληθούν µόνο οι περιορισµοί
που είναι αναγκαίοι σε µια δηµοκρατική κοινωνία και είναι ανάλογοι για την
επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Τα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα
έχουν το δικαίωµα να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς να υποβάλλονται σε
υπερβολικούς ψυχολογικούς όρους όσον αφορά τις κινήσεις και τη συµπεριφορά
τους και χωρίς να παρακολουθούνται λεπτοµερώς κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή
η ανίχνευση των κινήσεών τους και/ή η ενεργοποίηση "συναγερµών" βάσει
λογισµικού το οποίο "ερµηνεύει" αυτόµατα την υποθετικά ύποπτη συµπεριφορά
ενός ατόµου χωρίς να είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέµβαση - βάσει
υπερβολικής χρησιµοποίησης µεθόδων βιντεοεπιτήρησης από διαφορετικούς
οργανισµούς σε πολλούς δηµόσιους χώρους ή χώρους που είναι προσβάσιµοι από
το κοινό.
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Ο ειδικός και ευαίσθητος χαρακτήρας της επεξεργασίας δεδοµένων ήχου και
εικόνας που αφορούν φυσικά πρόσωπα επισηµαίνεται στις αρχικές αιτιολογικές
σκέψεις της οδηγίας. Εκτός από τους προβληµατισµούς που θα αναπτυχθούν
κατωτέρω όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής, οι εν λόγω αιτιολογικές σκέψεις και τα
αντίστοιχα άρθρα της οδηγίας διευκρινίζουν ότι
α)

η οδηγία έχει εφαρµογή, κατ’αρχήν, επί του θέµατος αυτού λόγω
της σηµασίας των εξελίξεων των τεχνικών που χρησιµοποιούνται
για τη συλλογή, το χειρισµό και τη χρήση µε άλλο τρόπο της ειδικής
κατηγορίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται µε
τον τρόπο αυτό (βλέπε αιτιολογική σκέψη αριθ. 14),

β)

οι αρχές προστασίας της οδηγίας εφαρµόζονται σε κάθε πληροφορία
- περιλαµβανοµένων των πληροφοριών ήχου και εικόνας - που
αφορούν πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί
να εξακριβωθεί, λαµβανοµένων υπόψη όλων των µέσων που
µπορούν ευλόγως να χρησιµοποιηθούν είτε από τον υπεύθυνο της
επεξεργασίας είτε από τρίτο για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εν
λόγω προσώπου (βλέπε άρθρο 2, σηµείο α) και αιτιολογική σκέψη
26).

Εκτός από τις ανωτέρω ειδικές αναφορές, η οδηγία παράγει προφανώς το σύνολο
των αποτελεσµάτων της στο πλαίσιο των επιµέρους διατάξεών της που αφορούν
συγκεκριµένα:
1) Την ποιότητα των δεδοµένων. Οι εικόνες πρέπει να υφίστανται
σύννοµη και θεµιτή επεξεργασία και να συλλέγονται για
καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς. Οι εικόνες
πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την αρχή ότι τα
δεδοµένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέµα και
όχι υπερβολικά, και να µην υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία
κατά τρόπο ασυµβίβαστο προς το σκοπό για τον οποίο
συγκεντρώνονται· πρέπει επίσης να διατηρούνται για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, κ.λπ. (βλέπε άρθρο 6)·
2) τα κριτήρια σχετικά µε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας.
Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά, η επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µέσω βιντεοεπιτήρησης πρέπει να
βασίζεται σε µία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 7: ρητή συγκατάθεση, αναγκαιότητα
για την εκτέλεση της σύµβασης, απαραίτητη για την τήρηση
νοµικής υποχρέωσης, απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού
συµφέροντος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα, απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δηµοσίου
συµφέροντος ή εµπίπτοντος στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας,
εξισορρόπηση συµφερόντων·
3) την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, η οποία
υπόκειται στις διασφαλίσεις που ισχύουν για τη χρησιµοποίηση
είτε ευαίσθητων δεδοµένων είτε δεδοµένων που αφορούν
παραβάσεις στο πλαίσιο βιντεοεπιτήρησης (άρθρο 8)·
- 7-

4) την πληροφόρηση των ατόµων στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα (βλέπε άρθρα 10 και 11)·
5) τα δικαιώµατα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα, ιδίως το δικαίωµα πρόσβασης και το δικαίωµα
αντίταξης στην επεξεργασία για επιτακτικούς και νόµιµους
λόγους (βλέπε άρθρα 12 και 14, σηµείο α)·
6) τις
διασφαλίσεις
που
ισχύουν
στην
περίπτωση
αυτοµατοποιηµένων ατοµικών αποφάσεων (άρθρο 15)·
7) την ασφάλεια της επεξεργασίας (άρθρο 17)·
8) την κοινοποίηση της επεξεργασίας (άρθρα 18 και 19)·
9) τον προηγούµενο έλεγχο στην περίπτωση επεξεργασιών που
ενέχουν ειδικούς κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες των ενδιαφεροµένων (άρθρο 20), και
10) τη διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτες χώρες (άρθρο 25 και
επόµενα).
Ο ειδικός και ευαίσθητος χαρακτήρας της επεξεργασίας δεδοµένων ήχου και εικόνας
αναγνωρίζεται στο τελευταίο άρθρο της οδηγίας, το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας και υποβάλλει ενδεχοµένως
δέουσες προτάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της πληροφορικής και το
στάδιο των εργασιών για την πραγµάτωση της κοινωνίας της πληροφορίας (βλέπε
άρθρο 33).
4.

ΕΘΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΠΙΤΗΡΗΣΗ

Σε αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί περιπτωσιολογικές µελέτες σχετικά
µε την βιντεοεπιτήρηση είτε βάσει συνταγµατικών διατάξεων5 είτε βάσει συγκεκριµένων
νοµοθετικών διατάξεων είτε βάσει διαταγµάτων ή άλλων αποφάσεων που εκδίδουν οι
αρµόδιες εθνικές αρχές6.
Σε ορισµένα κράτη ισχύουν επίσης ειδικές διατάξεις οι οποίες εφαρµόζονται ανεξάρτητα
από το εάν η βιντεοεπιτήρηση περιλαµβάνει ή όχι επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, η εγκατάσταση και η ανάπτυξη κλειστών
κυκλωµάτων τηλεόρασης (CCTV) και παρόµοιου εξοπλισµού επιτήρησης υπόκεινται σε
προηγούµενη έγκριση της διοικητικής αρχής, η οποία µπορεί να εκπροσωπείται, εν όλω
ή εν µέρει, από την εθνική αρχή προστασίας των δεδοµένων. Οι κανόνες αυτοί µπορεί να
διαφέρουν ανάλογα µε το δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του φορέα που είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του σχετικού εξοπλισµού.

5

Βλέπε απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Πορτογαλίας αριθ. 255/2002. Το
∆ικαστήριο έκρινε ότι «η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών επιτήρησης και η παρακολούθηση των
πολιτών από ιδιωτικούς οργανισµούς ασφάλειας συνιστούν περιορισµό του δικαιώµατος
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που διασφαλίζεται στο άρθρο 26 του Συντάγµατος».

6

Τουλάχιστον σε µία χώρα (Βέλγιο - υπόθεση Gaia), η µη συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία περί
προστασίας των δεδοµένων στο πλαίσιο της συλλογής εικόνων οδήγησε σε απόρριψη
αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
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Σε άλλες χώρες, η βιντεοεπιτήρηση δεν αποτελεί αντικείµενο ειδικών νοµοθετικών
διατάξεων. Ωστόσο, οι αρχές προστασίας των δεδοµένων έχουν λάβει µέτρα για να
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή των γενικών διατάξεων περί προστασίας των
δεδοµένων, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο γνωµοδοτήσεων, οδηγιών ή κωδίκων
δεοντολογίας. Τέτοιοι κώδικες έχουν ήδη εγκριθεί (Ηνωµένο Βασίλειο) ή αποτελούν
αντικείµενο επεξεργασίας (Ιταλία).
Βέλγιο

Γνωµοδοτήσεις της ΑΠ∆, και ιδίως γνωµοδότηση
34/99 της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε την
επεξεργασία εικόνων ιδίως µέσω συστηµάτων
βιντεοεπιτήρησης. Γνωµοδότηση 3/2000 της 10ης
Ιανουαρίου 2000 σχετικά µε τη χρήση συστηµάτων
βιντεοεπιτήρησης στις εισόδους πολυκατοικιών.

∆ανία

Νόµος αριθ. 76 της 1ης Φεβρουαρίου 2000,
ενοποιηµένο κείµενο, σχετικά µε την απαγόρευση
της βιντεοεπιτήρησης. Ο εν λόγω νόµος απαγορεύει
γενικά σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να
διεξάγουν βιντεοεπιτήρηση σε δηµόσιους δρόµους,
πλατείες ή παρόµοιες περιοχές οι οποίες
χρησιµοποιούνται για την µετακίνηση του κοινού.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες εξαιρέσεις σε αυτό
τον κανόνα.
Απόφαση της ΑΠ∆ της 3ης Ιουνίου 2002 σχετικά
µε τη βιντεοεπιτήρηση εκ µέρους µεγάλου οµίλου
σούπερ µάρκετ και τη ζωντανή µετάδοση από pub
στο ∆ιαδίκτυο.
Απόφαση της ΑΠ∆ της 1ης Ιουλίου 2003 όπου
αναφέρεται ότι η βιντεοεπιτήρηση που διεξάγεται
σε δηµόσια µέσα συγκοινωνίας τα οποία ανήκουν
σε ιδιώτες πρέπει να διεξάγεται σε αντιστοιχία και
σε συµµόρφωση µε τους κανόνες που
περιλαµβάνονται στο Νόµο της ∆ανίας Περί
Προστασίας των ∆εδοµένων.
Οι αποφάσεις της ΑΠ∆ της 13ης Νοεµβρίου, οι
οποίες επιβάλουν ορισµένους περιορισµούς σε ό,τι
αφορά τη βιντεοεπιτήρηση που διεξάγεται από
δηµόσιες αρχές.

- 9-

Φινλανδία

Στη Φινλανδία δεν υφίσταται ειδική νοµοθεσία
σχετικά µε τη βιντεοεπιτήρηση, αλλά υπάρχουν
διατάξεις περί βιντεοεπιτήρησης και άλλων
τεχνικών µέσων επιτήρησης, παρατήρησης ή
παρακολούθησης στο πλαίσιο πολλών διαφόρων
νόµων.
Ερωτήµατα σχετικά µε τη βιντεοεπιτήρηση και την
καταγραφή συνοµιλιών τίθενται συχνά και υπήρξαν
περιπτώσεις παρόµοιων ερωτήσεων.
Για παράδειγµα, o ∆ιαµεσολαβητής για την
Προστασία ∆εδοµένων γνωµοδότησε σχετικά µε
την καταγραφή τηλεφωνικών συνοµιλιών στον
τοµέα της εξυπηρέτησης πελατών και στο πλαίσιο
της εργασίας (αρ. µητρώου 1061/45/2000 και
525/45/2000).
Το γραφείο µας έχει δηµοσιεύσει το ενηµερωτικό
φυλλάδιο ” Προστασία της ιδιωτικότητας και
βιντεοεπιτήρηση” (Asiaa tietosuojasta 4/2001
Yksityisyyden
suoja
kameravalvonnassa
http://www.tietosuoja.fi/uploads/03wamgvxuybt4ti.
rtf.

Γαλλία

Νόµος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978
σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων, αρχεία και
τις ελευθερίες (CNIL)
Σύσταση της ΑΠ∆ αριθ. 94-056 της 21ης Ιουνίου
1994
Οδηγίες της ΑΠ∆ σχετικά µε τη βιντεοεπιτήρηση
στο
χώρο
εργασίας:
http://www.cnil.fr/thematic/index.htm; για άλλα
θέµατα (π.χ. διαδικτυακές κάµερες)7
Ειδικός νόµος σχετικά µε την βιντεοεπιτήρηση για
τη δηµόσια ασφάλεια σε δηµόσιους χώρους: νόµος
αριθ. 95-73 της 21ης Ιανουαρίου 1995 σχετικά µε
την ασφάλεια (όπως τροποποιήθηκε από το
διάταγµα 2000-916 της 19ης Σεπτεµβρίου 2000)
∆ιάταγµα αριθ. 96-926 της 17ης Οκτωβρίου 1996
και εγκύκλιος της 22ας Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε
την εφαρµογή του νόµου αριθ. 95-73

7

Βλέπε ετήσιες εκθέσεις του γαλλικού φορέα «Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés».
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Ελλάδα

1) Εγκύκλιος αριθ. 390 της 28ης Ιανουαρίου 2000
σχετικά µε την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος
τηλεόρασης στο Αττικό Μετρό
2) Οδηγία αριθ. 1122 της 26ης Σεπτεµβρίου 2000
σχετικά µε το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης
3) Απόφαση αριθ. 84/2002 σχετικά µε το κλειστό
κύκλωµα τηλεόρασης στα ξενοδοχεία

Γερµανία

Άρθρο 6, σηµείο β) του οµοσπονδιακού νόµου
2001.
Άρθρο 25 του Νόµου για την Προστασία των
Συνόρων.
Πρόσθετοι
κανονισµοί
σχετικά
µε
βιντεοεπιτήρηση από την Αστυνοµία
αστυνοµικές διατάξεις των κρατιδίων.

τη
στις

Στο Κοινοβούλιο συζητείται νοµοσχέδιο που
απαγορεύει τη µυστική βιντεοεπιτήρηση.
Ιρλανδία

Νόµος για την Προστασία των ∆εδοµένων του
1998 και 2003.
Περιπτωσιολογική µελέτη αριθ. 14/1996 (χρήση
CCTV) κλειστού κυκλώµατος.

Ιταλία

Άρθρο 134 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων (νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 196 της 30
Ιουνίου 2003, που προβλέπει την έγκριση κώδικα
δεοντολογίας)
Αποφάσεις της αρχής ελέγχου (Garante) αριθ. 2 της
10ης Απριλίου 2002 (για έγκριση κώδικα
δεοντολογίας), της 28ης Σεπτεµβρίου 2001
(τεχνικές βιοµετρικής και αναγνώρισης προσώπων
που χρησιµοποιούν οι τράπεζες) και της 29ης
Νοεµβρίου 2000 (ο αποκαλούµενος «δεκάλογος
βιντεοεπιτήρησης»)
Προεδρικό διάταγµα αριθ. 250 της 22.06.1999
(ρύθµιση της πρόσβασης των οχηµάτων στο κέντρο
πόλεων και σε περιοχές περιορισµένης πρόσβασης)
∆ιάταγµα αριθ. 433 της 14.11.1992 και νόµος αριθ.
4/1993 (για τα µουσεία, τις κρατικές βιβλιοθήκες
και τα αρχεία)
Νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 45 της 04.02.2000
(επιβατηγά πλοία σε εθνικά δροµολόγια)
Άρθρο 4 του νόµου αριθ. 300 της 20.05.1970
(καταστατικό εργαζοµένων)
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Λουξεµβούργο

Άρθρα 10 και 11 του νόµου της 02.08.2002 σχετικά
µε την προστασία των ατόµων όσον αφορά την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάτω Χώρες

Έκθεση της αρχής προστασίας δεδοµένων που
εκδόθηκε το 1997 και περιλαµβάνει οδηγίες για τη
βιντεοεπιτήρηση, ιδίως για την προστασία των
ατόµων και της περιουσίας σε δηµόσιους χώρους.
Επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραµµών που
αναπτύχθηκαν το 1997 θα είναι διαθέσιµη το 2004.
Έρευνα σχετικά µε τη βιντεοεπιτήρηση σε όλους
τους ολλανδικούς δήµους το 2003.
Αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, η οποία τέθηκε σε
ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004, και η οποία
διευρύνει
τον παράνοµο
χαρακτήρα
της
βιντεοσκόπησης σε χώρους που είναι προσβάσιµοι
από το κοινό χωρίς την ενηµέρωση του κοινού.
Η κυβέρνηση προτείνει την αλλαγή του Νόµου περί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος παραχωρεί ρητή
αρµοδιότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση συστηµάτων
βιντεοεπιτήρησης σε δηµόσιους χώρους και για
σκοπούς δηµόσιου ενδιαφέροντος, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις (όπως η υποχρέωση περιοδικής
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της
βινετοεπιτήρησης), στα δηµοτικά συµβούλια και
τους δηµάρχους.

Πορτογαλία

Νοµοθετικό διάταγµα 231/98 της 22ας Ιουλίου
1998 (δραστηριότητες ιδιωτικής ασφάλειας και
συστήµατα αυτοπροστασίας)
Νόµος 38/98 της 4ης Αυγούστου 1998 (µέτρα που
πρέπει να εγκριθούν σε περίπτωση βίας κατά τη
διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων)
Νοµοθετικό διάταγµα 263/01 της 28ης Σεπτεµβρίου
2001 (χώροι χορού)
Νοµοθετικό διάταγµα 94/2002 της 12ης Απριλίου
2002 (αθλητικές εκδηλώσεις)

Ισπανία

Οργανικός νόµος αριθ. 4/1997 (βιντεοεπιτήρηση
από υπηρεσίες ασφάλειας σε δηµόσιους χώρους)
Βασιλικό διάταγµα αριθ. 596/1999
εφαρµογή του νόµου αριθ. 4/1997
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για

την

Σουηδία

Η βιντεοεπιτήρηση ρυθµίζεται στο νόµο (1998:150)
σχετικά µε τις γενικές δραστηριότητες
βιντεοεπιτήρησης και στο νόµο (1995:1506)
σχετικά µε τις µυστικές δραστηριότητες
βιντεοεπιτήρησης (σε εγκληµατικές έρευνες)8.
Για τη βιντεοεπιτήρηση γενικού χαρακτήρα
απαιτείται, κατά κανόνα, εξουσιοδότηση από το
διοικητικό συµβούλιο της περιφέρειας. Για τη
βιντεοεπιτήρηση, ωστόσο, π.χ. ταχυδροµείων,
τραπεζών και καταστηµάτων δεν απαιτείται
εξουσιοδότηση. Για τη µυστική βιντεοσκόπηση
απαιτείται εξουσιοδότηση από δικαστήριο. Οι
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της
περιφέρειας µπορούν να εφεσιβληθούν από τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
Η βιντεοσκόπηση µέσω ψηφιακών τεχνικών
θεωρείται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και
εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Επιθεώρησης ∆εδοµένων στο βαθµό που δεν
προβλέπεται ειδική ρύθµιση στο Νόµο περί
βιντεοεπιτήρησης γενικού χαρακτήρα.
Μια επιτροπή διερεύνησης έχει δηµοσιεύσει
έκθεση σχετικά µε τη βιντεοεπιτήρηση (SOU
2002:110).

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κώδικας πρακτικής του 2000 CCTV (Information
Commissioner), υπό αναθεώρηση.

Άλλα σηµαντικές κανονιστικές ρυθµίσεις εγκρίθηκαν επίσης στην Ισλανδία (άρθρο 4,
νόµος αριθ. 77/2000), στη Νορβηγία (τίτλος VII του νόµου αριθ. 31 της 14.04.2000),
στην Ελβετία (σύσταση του Οµοσπονδιακού Επιτρόπου) και στην Ουγγαρία (σύσταση
της ΑΠ∆ της 20.12.2000).
8

Στη Σουηδία, οι δραστηριότητες βιντεοπιτήρησης γενικού χαρακτήρα προϋποθέτουν κατά κανόνα
έγκριση του Συµβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρ’ όλο που προβλέπονται ορισµένες
εξαιρέσεις, για παράδειγµα, όσον αφορά την επιτήρηση ταχυδροµείων, τραπεζών και
καταστηµάτων. Οι δραστηριότητες µυστικής βιντεοπιτήρησης πρέπει να έχουν εγκριθεί από
∆ικαστήριο. Η απόφαση αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε το νόµο σχετικά µε τη
βιντεοπιτήρηση γενικού χαρακτήρα εφεσιβάλλεται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης προκειµένου
να διασφαλιστούν δηµόσια συµφέροντα. Η βιντεοσκόπηση µε χρήση ψηφιακής κάµερας κρίθηκε
ότι συνιστά επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του νόµου περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων της Σουηδίας και, κατά συνέπεια, εµπίπτει στην
αρµοδιότητα της αρχής προστασίας δεδοµένων. ∆ιερευνητική επιτροπή εξετάζει σήµερα τη
χρήση της βιντεοπιτήρησης από την προοπτική της πρόληψης του εγκλήµατος. Η επιτροπή αυτή,
µεταξύ άλλων, θα αξιολογήσει το νόµο περί βιντεοπιτήρησης γενικού χαρακτήρα προκειµένου να
διαπιστώσει κατά πόσο χρειάζονται τροποποιήσεις. Η διερευνητική επιτροπή θα αναλύσει επίσης
το πεδίο εφαρµογής του νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων της Σουηδίας από την
άποψη της βιντεοπιτήρησης και θα εξετάσει κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σε σχέση µε τη
βιντεοπιτήρηση.
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5.

ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ Η Ο∆ΗΓΙΑ 95/46/EK

Η οδηγία δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδοµένου ήχου και εικόνας για σκοπούς
που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια, την άµυνα, την ασφάλεια του κράτους ή για
άλλες δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου9. Ωστόσο, πολλά κράτη µέλη κατά τη µεταφορά της οδηγίας 95/46/EK,
συµπεριέλαβαν τέτοια θέµατα µε γενικό τρόπο, προβλέποντας ωστόσο συγκεκριµένες
εξαιρέσεις.
A) Σε ορισµένες χώρες, η επεξεργασίες που εκτελούνται για τους ανωτέρω
σκοπούς υπάγονται επίσης στις διασφαλίσεις που προβλέπονται στη
σύµβαση 108/1981 και στις σχετικές συστάσεις του Συµβουλίου της
Ευρώπης, καθώς και σε ορισµένες εθνικές διατάξεις (βλέπε άρθρο 3
παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη αριθ. 16 της οδηγίας 95/46/EK).
Λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
επεξεργασιών αυτών και της ύπαρξης ειδικών διατάξεων που αφορούν τις
έρευνες αστυνοµικών και δικαστικών αρχών καθώς και τις έρευνες για
σκοπούς ασφάλειας του κράτους10 - που µπορεί να περιλαµβάνουν
«µυστική»
βιντεοεπιτήρηση,
δηλαδή
βιντεοπειτήρηση
που
πραγµατοποιείται χωρίς προειδοποιητικές ανακοινώσεις -, η εν λόγω
κατηγορία επεξεργασιών δεν θα εξεταστεί λεπτοµερώς στο παρόν
έγγραφο.
Ωστόσο, η οµάδα εργασίας τονίζει ότι, όπως και σε αρκετές άλλες
επεξεργασίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που επίσης δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, η βιντεοεπιτήρηση που
πραγµατοποιείται για πραγµατικούς λόγους δηµόσιας ασφάλειας, ή για την
ανίχνευση, την πρόληψη και τον έλεγχο εγκληµατικών συµπεριφορών
πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της
σύµβασης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. Η
επεξεργασία αυτή πρέπει επίσης να προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις που
είναι γνωστές στο κοινό, να συνδέεται και να είναι ανάλογη µε την
πρόληψη συγκεκριµένων κινδύνων και ειδικών παραβάσεων, για
παράδειγµα σε εγκαταστάσεις που εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους, ή
κατά τη διάρκεια δηµόσιων εκδηλώσεων όπου υπάρχουν εύλογες υποψίες
ότι ενδέχεται να τελεστούν τέτοιες παραβάσεις11. Τα αποτελέσµατα των
συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, (π.χ. αν οι
παράνοµες δραστηριότητες µεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές ή τοµείς) και
ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδοµένων πρέπει πάντα να ορίζεται
επακριβώς, ώστε τα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα να
µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους.

9

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 16.

10

Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει επίσης αναφορά στις αρχές που καθόρισε το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Rotaru κατά Ρουµανίας, η οποία
εξετάστηκε στις 4 Μαΐου 2000. Βλέπε ανωτέρω.

11

Για παράδειγµα, εγκύκλιος που εκδόθηκε στη Γαλλία στις 22.10.1996 αναφερόταν σε
αποµονωµένους χώρους και καταστήµατα που κλείνουν αργά τη νύχτα.
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Η απαίτηση αυτή επιβάλλεται επίσης από το γεγονός ότι ολοένα
συχνότερα εγκαθίστανται συστήµατα βιντεοεπιτήρησης από κοινού από
την αστυνοµία και άλλες δηµόσιες αρχές (π.χ. αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης) και/ή ιδιωτικούς φορείς (τράπεζες, αθλητικά σωµατεία,
εταιρείες µεταφορών), σε σηµείο ώστε να υπάρχει σύγχυση όσον αφορά
τους επιµέρους ρόλους και τις αρµοδιότητες σε σχέση µε τους
επιδιωκόµενους στόχους12.
B) ∆εύτερον, η οδηγία δεν εφαρµόζεται για τις επεξεργασίες που
πραγµατοποιούνται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά
προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων (βλέπε άρθρο 3, παράγραφος 2
και αιτιολογική σκέψη αριθ. 12).
Οι προϋποθέσεις αυτές µπορεί να ισχύουν εάν, για παράδειγµα, η
βιντεοεπιτήρηση πραγµατοποιείται για να ελέγχεται από απόσταση ό,τι
συµβαίνει µέσα σε κάποιο σπίτι, π.χ. για την πρόληψη κλοπών ή σε
συνδυασµό µε τη διαχείριση συστήµατος «ηλεκτρονικής οικογένειας» (efamily). Ωστόσο, δεν συµβαίνει το ίδιο στην περίπτωση όπου ο
εξοπλισµός βιντεοεπιτήρησης εγκαθίσταται είτε εκτός της κατοικίας είτε
κοντά σε ιδιωτικές κατοικίες µε στόχο την προστασία της ιδιοκτησίας και
την ασφάλεια του σπιτιού.
Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται το σύστηµα να έχει εγκατασταθεί όχι
από τους επιµέρους ιδιοκτήτες για την προστασία των θυρών που
παρέχουν πρόσβαση στην ακίνητη περιουσία τους, αλλά από διάφορους
ιδιοκτήτες βάσει συµφωνίας ή από έναν όµιλο ή ένα οικοδοµικό
συγκρότηµα προκειµένου να παρακολουθούνται διάφορες είσοδοι και
άλλοι κοινόχρηστοι χώροι, γεγονός που επιτρέπει την εφαρµογή της
οδηγίας στις δραστηριότητες αυτές.
Όποτε το σύστηµα χρησιµοποιείται από µία µεµονωµένη οικογένεια για
την παρακολούθηση µιας πόρτας, µιας εισόδου, ή ενός χώρου
σταθµεύσεως, το γεγονός ότι η οδηγία δεν εφαρµόζεται λόγω της
αποκλειστικά προσωπικής χρήσης και της µη διάθεσης των δεδοµένων σε
τρίτους δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο λειτουργίας του συστήµατος από
την υποχρέωση να σέβεται τα νόµιµα δικαιώµατα και συµφέροντα των
γειτόνων και άλλων διερχόµενων ατόµων. Σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ
τα δικαιώµατα και συµφέροντα αυτά προστατεύονται, εκτός από τις αρχές
της προστασίας των δεδοµένων, και από τις γενικές διατάξεις του αστικού
δικαίου σχετικά µε την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας, της
οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής. Αρκεί να σκεφθούµε, για
παράδειγµα, ότι η οπτική γωνία µιας κάµερας που έχει εγκατασταθεί έξω
από την πόρτα ενός διαµερίσµατος µπορεί συστηµατικά να καταγράφει
12

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του κινδύνου αυτού προσφέρουν οι ενέργειες ορισµένων δηµοτικών
αρχών της Ιταλίας για την παρακολούθηση µέσω επιτήρησης βίντεο δηµόσιων χώρων όπου τη
νύχτα συχνάζουν πόρνες. Ορισµένες δηµοτικές αρχές ισχυρίστηκαν κατά το παρελθόν ότι είναι
αρµόδιες για την πρόληψη του φαινοµένου αυτού, ενώ άλλες εξέδωσαν εντολές απαγορεύοντας
στους πελάτες των γυναικών αυτών να παρκάρουν και/ή να οδηγούν τα αυτοκίνητά τους στις
περιοχές αυτές υπό την απειλή ότι θα στείλουν τη φωτογραφία τους στο σπίτι τους σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης. Η ιταλική αρχή ενέκρινε απόφαση για να αποσαφηνιστούν οι διευθετήσεις για
τη δίωξη των παραβάσεων των σχετικών διατάξεων.
-15-

τους πελάτες µιας ιατρικής κλινικής και/ή µιας νοµικής εταιρείας που
βρίσκονται στον ίδιο όροφο, γεγονός που συνιστά παραβίαση του
επαγγελµατικού απορρήτου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον προσανατολισµό του
βινεοεξοπλισµού, στην ανάγκη τοποθέτησης ενηµερωτικών και
προειδοποιητικών ανακοινώσεων και στην έγκαιρη διαγραφή των εικόνων
(εντός ολίγων ωρών), εάν δεν έχει µεσολαβήσει διάρρηξη ή άλλη
παράβαση.
Γ) Τέλος, το άρθρο 9 της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη µέλη προβλέπουν
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από ορισµένες διατάξεις της όταν η
επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς
σκοπούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης ιδίως στον
οπτικοακουστικό τοµέα (βλέπε αιτιολογική σκέψη αριθ. 17). Οι εξαιρέσεις
µπορούν να προβλέπονται µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίες για το
συνδυασµό του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής µε τους κανόνες που
διέπουν την ελευθερία έκφρασης13. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται
ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση διαδικτυακής κάµερας
και/ή κάµερας που λειτουργεί σε απευθείας σύνδεση, ώστε να
αποφεύγονται ατέλειες και κενά όσον αφορά την προστασία των ατόµων
που αποτελούν αντικείµενο βιντεοεπιτήρησης σε περιπτώσεις που η
βιντεοεπιτήρηση εξυπηρετεί σκοπούς διαφήµισης και/ή τουριστικής
προώθησης14.
6.

ΒΙΝΤΕΟΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Βάσει των διαφόρων καταστάσεων που αναφέρθηκαν, η οµάδα εργασίας κρίνει
αναγκαίο να επισηµάνει το γεγονός ότι η οδηγία 95/46/EK εφαρµόζεται για την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα συµπεριλαµβανοµένων εικόνων και
ήχων που συλλέγονται µέσω κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης και άλλων
συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης, αυτοµατοποιηµένων εν όλω ή εν µέρει, καθώς και
για τη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
αρχειοθετούνται ή προορίζονται για αρχειοθέτηση.
Τα δεδοµένα ήχου και εικόνας που αφορούν φυσικά πρόσωπα των οποίων η
ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί αποτελούν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα:
α)

ακόµα και αν οι εικόνες χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο συστήµατος
κλειστού κυκλώµατος, ακόµα και αν δεν συνδέονται µε τα στοιχεία
ταυτότητας ενός ατόµου,

β)

ακόµα και αν δεν αφορούν άτοµα τα πρόσωπα των οποίων έχουν
καταγραφεί σε βίντεο, αλλά περιλαµβάνουν άλλες πληροφορίες

13

Βλέπε σύσταση 1/97 της οµάδας εργασίας για τη νοµοθεσία περί της προστασίας δεδοµένων και
τα µέσα ενηµέρωσης.

14

Μια διαδικτυακή κάµερα που είχε εγκατασταθεί κρυφά κοντά στις σκάλες εξόδου ενός σταθµού
του µετρό του Μιλάνου έδειχνε κατευθείαν στο ∆ιαδίκτυο εικόνες από τα απόκρυφα µέρη
διερχόµενων γυναικών για σκοπούς που µόνο φαινοµενικά συνδέονταν µε δηµοσιογραφικές
δραστηριότητες. Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η ταυτοποίηση των ενδιαφεροµένων δεν
επέτρεψε στην αρχή προστασίας των δεδοµένων της Ιταλίας να λάβει µέτρα.
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όπως, για παράδειγµα, αριθµούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή
αριθµούς PIN που καταγράφονται στο πλαίσιο της βιντεοπιτήτησης
αυτόµατων ταµειακών µηχανών,
γ)

ανεξαρτήτως του µέσου που χρησιµοποιείται για την επεξεργασία
(π.χ., σταθερά και/ή κινητά συστήµατα βίντεο, όπως είναι οι
φορητές συσκευές εγγραφής βίντεο, έγχρωµη και/ή µαυρόασπρη
εικόνα), της τεχνικής που χρησιµοποιείται (συσκευές καλωδιακές ή
οπτικής ίνας), του τύπου του εξοπλισµού (σταθερού,
περιστρεφόµενου, κινητού) των χαρακτηριστικών στοιχείων της
εικονοληψίας (συνεχούς ή ασυνεχούς, για παράδειγµα, στην
περίπτωση απεικόνισης παραβάσεων ορίου ταχύτητας, κατάσταση
που διαφέρει από την καταγραφή εικόνων που πραγµατοποιείται
κατά τρόπο περιστασιακό και µεµονωµένο), καθώς και των
εργαλείων επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται (σύνδεση µε κάποιο
«κέντρο» και/ή διαβίβαση των εικόνων προς τερµατικούς
σταθµούς κ.λπ.).

Η δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας υπό την έννοια της οδηγίας µπορεί
επίσης να προκύπτει από την αντιπαραβολή των δεδοµένων µε πληροφορίες που
κατέχουν τρίτοι, ή από την εφαρµογή, στην συγκεκριµένη περίπτωση, ειδικών
τεχνικών ή συσκευών.
Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικό µέληµα του υπεύθυνου της επεξεργασίας των
δεδοµένων είναι να ελέγξει κατά πόσο η βιντεοεπιτήρηση περιλαµβάνει
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ατόµων των οποίων η
ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί. Στην περίπτωση αυτή, η οδηγία ισχύει ακόµα
και αν ειδική εθνική διάταξη προβλέπει προηγούµενη έγκριση για σκοπούς
δηµόσιας ασφάλειας.
Το ίδιο µπορεί να ισχύει, για παράδειγµα, όσον αφορά τον εξοπλισµό που
βρίσκεται είτε στις εισόδους είτε στο εσωτερικό τραπεζών, ο οποίος επιτρέπει την
ταυτοποίηση των πελατών. Αντίθετα, µπορεί να αποκλειστεί η εφαρµογή της
οδηγίας στην περίπτωση των αεροφωτογραφιών που δεν µπορούν να
µεγεθυνθούν κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν
φυσικά πρόσωπα (αεροφωτογραφίες για τον εντοπισµό υδάτινων πόρων ή χώρων
διάθεσης απορριµµάτων), καθώς και στην περίπτωση εξοπλισµού που παρέχει
πανοραµική άποψη της κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδροµο.
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7.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

A)

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΛΑΒΕΙ

Ο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΣ

Νοµιµότητα της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει εκ των προτέρων, σε σχέση
επίσης µε την αρχή του άρθρου 6 σηµείο α) της οδηγίας όσον αφορά τη νοµιµότητα
της επεξεργασίας, κατά πόσο η επιτήρηση είναι σύµφωνη µε τις γενικές και ειδικές
διατάξεις που εφαρµόζονται στο συγκεκριµένο τοµέα (π.χ. νόµοι, κανονισµοί,
κώδικες δεοντολογίας µε νοµική ισχύ). Οι διατάξεις αυτές µπορεί επίσης να
προβλέπονται για σκοπούς δηµόσιας ασφάλειας ή για άλλους σκοπούς εκτός της
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. χορήγηση ειδικής άδειας εκ
µέρους των διοικητικών οργανισµών και τήρηση των όρων των εν λόγω αδειών).
Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι
η βιντεοεπιτήρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές προστασίας των
δεδοµένων και πρέπει να αποφεύγονται ανάρµοστες αναφορές στην ιδιωτική ζωή15.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να συνεκτιµούνται οι ορθές πρακτικές όπως
ορίζονται στις συστάσεις που εκδίδουν εποπτικές αρχές, καθώς και σε άλλα µέσα
αυτορρύθµισης.
Επίσης πρέπει να ελέγχονται οι λοιπές εθνικές νοµικές διατάξεις (συνταγµατικές
αρχές, αστικές και ποινικές διατάξεις), ιδίως όσον αφορά το «δικαίωµα στην εικόνα»
(droit à l’image)16 ή την προστασία της κατοικίας. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται
υπόψη η νοµολογία, σύµφωνα µε την οποία µπορεί να ορίζεται ότι και άλλοι χώροι,
εκτός από την ιδιωτική κατοικία, πρέπει να θεωρούνται ως ιδιωτικοί χώροι (δωµάτια
ξενοδοχείων, γραφεία, τουαλέτες, αποδυτήρια, εσωτερικοί τηλεφωνικοί θάλαµοι
κ.λπ.).
Εάν ο εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί είτε από ιδιώτες είτε από δηµόσιους φορείς,
ιδίως τοπικές αρχές, για σκοπούς ασφάλειας ή για την ανίχνευση, την πρόληψη και
τον έλεγχο παραβάσεων, κατά τον καθορισµό και την ανακοίνωση των εν λόγω
σκοπών πρέπει να καθορίζονται προσεκτικά τα καθήκοντα που µπορεί νόµιµα να
εκτελέσει ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδοµένων, δεδοµένου ότι ορισµένες
λειτουργίες δηµοσίου χαρακτήρα εµπίπτουν αποκλειστικά σύµφωνα µε το νόµο στην
αρµοδιότητα ειδικών µη διοικητικών φορέων, όπως είναι κυρίως οι αστυνοµικές και
δικαστικές αρχές.

15

Πρόσφατα, µία τράπεζα και µία τοπική αστυνοµική αρχή δεν εκπλήρωσαν αίτηµα ενός πελάτη να
αφαιρεθούν από τις εικόνες που είχε καταγράψει κάµερα, η οποία επίσης παρακολουθούσε µία
συσκευή ATM, εκείνες που αφορούσαν ένα κλέφτη ο οποίος, αφού έκλεψε την τραπεζική κάρτα
του πελάτη, τη χρησιµοποίησε για να εισπράξει παρανόµως χρήµατα από τη συσκευή ΑΤΜ, για
λόγους που όπως υποστηριζόταν αφορούσαν την «προστασία της ιδιωτικής ζωής».

16

Στη Γαλλία και το Βέλγιο σύµφωνα µε το δικαίωµα αυτό απαιτείται «προηγούµενη
συγκατάθεση».
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Το ζήτηµα αυτό έχει προκύψει σε σχέση µε ορισµένες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
οι οποίες δεν έχουν άµεση αρµοδιότητα στον τοµέα της δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας, ωστόσο ασκούν επικουρικές δραστηριότητες για σκοπούς επιτήρησης.
Οµοίως υπάρχουν δραστηριότητες επιτήρησης οι οποίες, σε ορισµένες περιπτώσεις,
µε πρόφαση τον έλεγχο εγκληµατικών ενεργειών, αποσκοπούν στην πράξη στη
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε περιπτώσεις διάπραξης εγκληµατικών
πράξεων.
B)

Καθορισµένοι, σαφείς και νόµιµοι σκοποί

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι
σκοποί που επιδιώκονται δεν είναι ασαφείς ή αµφισβητούµενοι, ώστε να είναι σε
θέση να προβάλει ένα ακριβές κριτήριο κατά τη στιγµή της αξιολόγησης της
συµβατότητας των σκοπών που επιδιώκονται µε την επεξεργασία (βλέπε άρθρο 6
σηµείο β) της οδηγίας).
Η αποσαφήνιση αυτή είναι επίσης αναγκαία στο πλαίσιο της αναφοράς των σκοπών
τόσο στις πληροφορίες που παρέχονται στα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα όσο και στη σχετική κοινοποίηση της επεξεργασίας, καθώς και στο πλαίσιο
ενδεχόµενου προηγούµενου ελέγχου της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 20 της
οδηγίας.
Πρέπει να απαγορεύεται κάθε µεταγενέστερη χρησιµοποίηση των βιντεοσκοπηµένων
εικόνων, και ιδίως η δυνατότητα τεχνικής αναπαραγωγής (π.χ. ρητή απαγόρευση της
δηµιουργίας αντιτύπων).
Οι σχετικοί σκοποί πρέπει να αναφέρονται σε έγγραφο το οποίο πρέπει επίσης να
περιλαµβάνει συνοπτική αναφορά σε άλλα σηµαντικά στοιχεία της πολιτικής για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως για παράδειγµα ο χρόνος διαγραφής των
εικόνων και οι δυνατότητες πρόσβασης στο βιντεοσκοπηµένο υλικό εκ µέρους του
ατόµου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα.
Γ)

Κριτήρια νοµιµότητας της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων πρέπει να ελέγχει ότι η βιντεοεπιτήρηση
είναι σύµφωνη όχι µόνο µε τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο σηµείο Α,
αλλά επίσης µε τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια νοµιµότητας της επεξεργασίας που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, όσον αφορά ιδίως την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Εκτός από τις λιγότερο συχνές περιπτώσεις όπου υπάρχει σχετική νοµική υποχρέωση
(π.χ. καζίνα), ή όπου η επεξεργασία είναι αναγκαία για την προστασία ζωτικών
συµφερόντων (εξ αποστάσεως έλεγχος των ασθενών σε εντατική θεραπεία), ο
υπεύθυνος της επεξεργασίας έχει συχνά να εκτελέσει κάποια εργασία δηµόσιου
συµφέροντος ή που συνδέεται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας η οποία ενδέχεται
να αποτελεί αντικείµενο ειδικών κανονιστικών ρυθµίσεων (π.χ. εντοπισµός
παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας ή βιαίας συµπεριφοράς στα µέσα µαζικής
µεταφοράς σε ζώνες υψηλής εγκληµατικότητας - άρθρο 7, σηµείο ε) της οδηγίας). Σε
άλλες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας µπορεί να επιδιώκει σύννοµο
συµφέρον χωρίς στην περίπτωση αυτή να προέχει το συµφέρον ή τα θεµελιώδη
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δικαιώµατα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα
(άρθρο 7, σηµείο στ)).
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, και ιδίως στη δεύτερη, ο ευαίσθητος χαρακτήρας της
επεξεργασίας επιβάλλει την προσεκτική εκτίµηση των ενεργειών, των εξουσιών και
των έννοµων συµφερόντων του υπευθύνου της επεξεργασίας των δεδοµένων. Η
επιφανειακή εξέταση και η αβάσιµη επέκταση του πεδίου των εν λόγω αρµοδιοτήτων
και εξουσιών πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται.
Στην περίπτωση της εξισορρόπησης διαφορετικών συµφερόντων πρέπει να
εξετάζεται προσεκτικά, ενδεχοµένως µε εκ των προτέρων ακρόαση των
ενδιαφεροµένων, το ενδεχόµενο κάποιο από τα συµφέροντα που χρήζουν προστασίας
να έρχεται σε σύγκρουση είτε µε την εγκατάσταση του συστήµατος, είτε µε
συγκεκριµένες συνθήκες φύλαξης των δεδοµένων είτε µε άλλες ενέργειες
επεξεργασίας17.
Τέλος, εφόσον απαιτείται η συγκατάθεση του ατόµου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα, αυτή πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο αναµφισβήτητο βάσει σαφών
πληροφοριών. Ξεχωριστή και ειδική συγκατάθεση απαιτείται σε σχέση µε
δραστηριότητες επιτήρησης που αφορούν ιδιωτικούς χώρους του ενδιαφεροµένου18.
Η νοµιµότητα της επεξεργασίας πρέπει επίσης να αξιολογείται λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων της οδηγίας που προβλέπουν ειδικές διασφαλίσεις για τα δεδοµένα
που αφορούν παραβάσεις (βλέπε άρθρο 8, παράγραφος 5 της οδηγίας) 19.
Από την προκαταρκτική αξιολόγηση της επεξεργασίας βάσει του προηγούµενου
µηχανισµού ελέγχου, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα µέτρα και διευθετήσεις, σε
περίπτωση που η βιντεοεπιτήρηση ενέχει συγκεκριµένους κινδύνους για τα ατοµικά
δικαιώµατα και τις ελευθερίες (βλέπε Άρθρο 20 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ).
Η επεξεργασία µέσω βιντεοεπιτήρησης πρέπει πάντα να προβλέπεται σε ρητές
νοµοθετικές διατάξεις εφόσον πραγµατοποιείται από δηµόσιο φορέα.
∆) Αναλογικότητα της χρήσης βιντεοεπιτήρησης

17

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 β) του νέου οµοσπονδιακού νόµου της Γερµανίας περί προστασίας των
δεδοµένων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου του 2001, η παρακολούθηση χώρων στους
οποίους έχει πρόσβαση το κοινό µέσω οπτικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιτρέπεται υπό την
προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, ότι δεν προέχουν συµφέροντα του ενδιαφεροµένου που χρήζουν
προστασίας.

18

Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισµού βιντεοπιτήρησης σε κοινόχρηστους χώρους
(πολυκατοικίες κ.λπ.) πρέπει να παρέχεται στην πράξη η δυνατότητα έκφρασης έγκυρης
συγκατάθεσης υπό την έννοια του άρθρου 2, σηµείο η) της οδηγίας 95/46/EK (κάθε δήλωση
βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρη επίγνωση, µε την οποία το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδοµένα δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ).

19

Ως σχετικό παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί το Άρθρο 8 του Νόµου αριθ. 67/98 της Πορτογαλίας
όσον αφορά τα δεδοµένα που αφορούν άτοµα για τα οποία υπάρχουν υποψίες για συµµετοχή σε
παράνοµες και/ή εγκληµατικές δραστηριότητες.
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Η αρχή ότι τα δεδοµένα πρέπει να είναι κατάλληλα και συναφή µε τους
επιδιωκόµενους σκοπούς σηµαίνει προπάντων ότι τα συστήµατα CCTV και ο
παρόµοιος εξοπλισµός βιντεοεπιτήρησης µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο σε
επικουρική βάση, δηλαδή:
Για σκοπούς που πραγµατικά δικαιολογούν τη χρήση τέτοιων συστηµάτων.
Η αρχή της αναλογικότητας συνεπάγεται ότι τα εν λόγω συστήµατα ενδέχεται να
χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση που η λήψη άλλων µέτρων πρόληψης, προστασίας και/ή
ασφάλειας, φυσικού και/ή λογικού χαρακτήρα, τα οποία δεν περιλαµβάνουν
βιντεοσκόπηση - π.χ. χρήση θυρών ασφάλειας για την αντιµετώπιση πράξεων
βανδαλισµού, εγκατάσταση αυτόµατων θυρών και συσκευών για τον έλεγχο της
πρόσβασης, κοινά συστήµατα συναγερµού, καλύτερος και ισχυρότερος φωτισµός των
δρόµων τη νύχτα, κ.λ.π. - αποδειχθούν ανεπαρκή ή µη εφαρµόσιµα για την επίτευξη των
ανωτέρω σύννοµων στόχων.
Η ίδια αρχή ισχύει και για την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, για τα κριτήρια
συγκεκριµένης χρήσης του εξοπλισµού, καθώς και για τον προσδιορισµό µεθόδων
επεξεργασίας δεδοµένων καθώς αυτές σχετίζονται µε τους κανόνες πρόσβασης και την
περίοδο φύλαξης.
Για παράδειγµα, πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση εξοπλισµού
βιντεοεπιτήρησης από ένα διοικητικό φορέα για παραβάσεις ήσσονος σηµασίας,
π.χ. για την επιβολή της απαγόρευσης καπνίσµατος στα σχολεία και σε άλλους
δηµόσιους χώρους ή της απαγόρευσης ρίψης αποτσίγαρων και σκουπιδιών σε
δηµόσιους χώρους.
Με άλλα λόγια, είναι αναγκαίο να εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση η αρχή της
καταλληλότητας σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, γεγονός που συνεπάγεται
µία «υποχρέωση ελάχιστης παρέµβασης» εκ µέρους του υπευθύνου της
επεξεργασίας.
Η εγκατάσταση ενός όχι υπερβολικού σε σχέση µε τους σκοπούς συστήµατος
βιντεοεπιτήρησης και ειδοποίησης θεωρείται νόµιµη στην περίπτωση εκδήλωσης
διαφόρων επεισοδίων βίας σε περιοχή πλησίον αθλητικού σταδίου, ή σε
περίπτωση επαναλαµβανόµενων βιαιοπραγιών σε λεωφορεία σε απόκεντρες
περιοχές ή κοντά σε στάσεις λεωφορείων. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο όσον αφορά τα
συστήµατα που αποσκοπούν στην αποτροπή προσβλητικών συµπεριφορών κατά
οδηγών λεωφορείων και της ρύπανσης οχηµάτων (όπως περιγράφεται σε αρχή
προστασίας των δεδοµένων) ή στον εντοπισµό πολιτών που είναι υπεύθυνοι για
διοικητικές παραβάσεις ήσσονος σηµασίας, για παράδειγµα ρήψη σάκων
σκουπιδιών εκτός των κάδων ή σε χώρους όπου η ρήψη σκουπιδιών
απαγορεύεται, ή στον εντοπισµό ατόµων που ευθύνονται για περιστασιακές
κλοπές σε κολυµβητήρια.
Η αξιολόγηση της αναλογικότητας πρέπει να είναι ακόµη πιο αυστηρή για την
εγκατάσταση συστηµάτων σε χώρους που δεν έχει πρόσβαση το κοινό.
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Η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών των
διάφορων κρατών µελών µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη στο πλαίσιο αυτό20.
Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης όσον αφορά τις ολοένα συχνότερες περιπτώσεις
χρησιµοποίησης της βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς αυτοάµυνας και προστασίας
της ιδιοκτησίας (ιδίως κοντά σε δηµόσια κτίρια και γραφεία περιλαµβανοµένων
των γύρω χώρων). Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται γενικότερη αξιολόγηση των
έµµεσων αποτελεσµάτων της µαζικής χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης
(π.χ. κατά πόσο η εγκατάσταση πολλαπλών συσκευών έχει αποτρεπτικά
αποτελέσµατα ή κατά πόσο οι παράνοµες ή βάνδαλες πράξεις µεταφέρονται σε
άλλους χώρους και δραστηριότητες).
E) Η αρχή της αναλογικότητας κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων
βιντεοεπιτήρησης
Η αρχή σύµφωνα µε την οποία τα δεδοµένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή
προς το θέµα και όχι υπερβολικά σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέγονται συνεπάγεται προσεκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας των
µεθόδων της επεξεργασίας των δεδοµένων, αφού διαπιστωθεί η νοµιµότητα της
εν λόγω επεξεργασίας.
Οι συνθήκες της βιντεοσκόπησης πρέπει να εξετάζονται, ιδίως όσον αφορά τα
εξής ζητήµατα:
α)

η οπτική γωνία σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς21 (π.χ. εάν η
επιτήρηση πραγµατοποιείται σε δηµόσιο χώρο, η γωνία πρέπει να είναι
τέτοια που να µην επιτρέπει την απεικόνιση λεπτοµερειών ή/και
σωµατικών χαρακτηριστικών που δεν έχουν σχέση µε τους
επιδιωκόµενους σκοπούς, ή τη βιντεοσκόπηση παρευρισκόµενων
ιδιωτικών χώρων, ιδίως εάν υπάρχει δυνατότητα µεγέθυνσης),

β)

το είδος του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη βιντεοσκόπηση
(σταθερός ή κινητός),

γ)

ο τρόπος εγκατάστασης (θέση της κάµερας, χρήση σταθερής ή κινητής
κάµερας κ.λπ.),

δ)

η δυνατότητα µεγέθυνσης ή χρήσης τηλεφακού κατά το χρόνο λήψης των
εικόνων ή κατά την επεξεργασία και η δυνατότητα σκίασης και
διαγραφής µεµονωµένων εικόνων,

20

Έτσι θα καταστεί εφικτή η καλύτερη εναρµόνιση τόσο των κανονιστικών προσεγγίσεων όσο και
των διοικητικών αποφάσεων οι οποίες ορισµένες φορές αποκλίνουν όπως για παράδειγµα στις
αίθουσες Bingo.

21

Παραδείγµατα ειδικών προφυλάξεων που πρέπει να λαµβάνονται όσον αφορά την οπτική γωνία
προσφέρουν δύο αποφάσεις της ιταλικής αρχής προστασίας δεδοµένων. Σε έναν οργανισµό
ιατρικής περίθαλψης ο οποίος σχεδίαζε να εφαρµόσει µια υπηρεσία που να επιτρέπει σε συγγενείς
να παρακολουθούν συνεχώς από απόσταση ασθενείς σε κώµα, καραντίνα και/ή σε µονάδες
εντατικής περίθαλψης επισηµάνθηκε η ανάγκη να προβεί σε κατάλληλες διευθετήσεις ώστε να
µην είναι εφικτή η ταυτόχρονη παρακολούθηση άλλων ασθενών. Σε µία άλλη περίπτωση, η ΑΠ∆
υπογράµµισε σε διοικητικούς φορείς της αστυνοµίας ότι ένα σύστηµα για τον εντοπισµό
παραβάσεων του ορίου ταχύτητας πρέπει να καταγράφει µόνο τις πινακίδες κυκλοφορίας και όχι
το εσωτερικό των οχηµάτων.
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ε)

η λειτουργία παγώµατος της εικόνας,

στ)

η σύνδεση µε κάποιο κέντρο για την αποστολή ακουστικών ή ηχητικών
σηµάτων συναγερµού,

ζ)

τα µέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της βιντεοεπιτήρησης (κλείσιµο
εισόδων, παρέµβαση προσωπικού ασφάλειας, κ.λπ.).

Κατά δεύτερον, είναι αναγκαίο να εξεταστεί η απόφαση που πρέπει να ληφθεί
όσον αφορά την ενδεχόµενη διατήρηση των εικόνων και την περίοδο διατήρησης.
Η εν λόγω περίοδος πρέπει να είναι σύντοµη ανάλογα µε τα ειδικά
χαρακτηριστικά κάθε µεµονωµένης περίπτωσης.
Ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επαρκεί ένα σύστηµα που επιτρέπει τη
λειτουργία κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης χωρίς καταγραφή των εικόνων
(π.χ. στην περίπτωση ταµείων σούπερ µάρκετ), σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. για
την προστασία ιδιωτικών κατοικιών) µπορεί να δικαιολογείται η βιντεοσκόπηση
για ορισµένες ώρες και η αυτόµατη διαγραφή των εικόνων το αργότερο στο τέλος
της ηµέρας ή τουλάχιστον στο τέλος της εβδοµάδας. Στον κανόνα αυτό µπορεί να
προβλέπεται κάποια εξαίρεση όταν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να διατηρηθούν οι
εικόνες για σύντοµο χρονικό διάστηµα έως ότου αποφασίσουν σχετικά οι
αστυνοµικές ή οι δικαστικές αρχές, για παράδειγµα στην περίπτωση που έχει
ενεργοποιηθεί ο συναγερµός ή έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα.
Ένα άλλο σχετικό παράδειγµα αποτελούν τα συστήµατα ελέγχου της παράνοµης
πρόσβασης οχηµάτων στα κέντρα πόλεων και σε χώρους περιορισµένης
κυκλοφορίας, τα οποία πρέπει να καταγράφουν εικόνες µόνο σε περίπτωση
παράβασης.
Το ζήτηµα της αναλογικότητας πρέπει επίσης να λαµβάνεται δεόντως υπόψη
όταν κρίνεται αναγκαία η διατήρηση των εικόνων για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη µία εβδοµάδα22, π.χ. όσον αφορά
εικόνες συστήµατος βιντεοεπιτήρησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
εξακρίβωση της ταυτότητας ατόµων που συχνάζουν σε εγκαταστάσεις τράπεζας
πριν από τη διάπραξη µιας ληστείας.
Κατά τρίτον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου η
ταυτοποίηση ενός προσώπου επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό εικόνων του
προσώπου µε άλλες πληροφορίες που αφορούν συµπεριφορά ή δραστηριότητες
που έχουν καταγραφεί σε βίντεο, π.χ. στην περίπτωση του συνδυασµού εικόνων
και δραστηριοτήτων που εκτελούνται από πελάτες µιας τράπεζας σε χρόνο που
είναι εύκολο να προσδιοριστεί).
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η σαφής διαφορά που υπάρχει µεταξύ,
αφενός, της προσωρινής διατήρησης εικόνων που συλλέγονται µε σύστηµα
βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατασταθεί στην είσοδο µιας τράπεζας και,

22

Η ΑΠ∆ της ∆ανίας και της Σουηδίας εξέφρασαν την άποψη ότι εικόνες που καταγράφονται σε
βίντεο µπορούν να διατηρούνται για σύντοµη περίοδο η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30
ηµέρες.
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αφετέρου, της δηµιουργίας τράπεζας δεδοµένων µε φωτογραφίες
αποτυπώµατα των πελατών των τραπεζών µε τη συναίνεσή τους.

και

Τέλος, σηµαντικό είναι το ζήτηµα των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν όσον
αφορά την ενδεχόµενη γνωστοποίηση των δεδοµένων σε τρίτους (η οποία κατά
κανόνα δεν πρέπει να πραγµατοποιείται προς φορείς που δεν έχουν σχέση µε τη
βιντεοεπιτήρηση), καθώς και τη διάθεση όλων ή µέρους των εικόνων στο
εξωτερικό ή ακόµα και στο ∆ιαδίκτυο (επίσης υπό το πρίσµα των διατάξεων
όσον αφορά την κατάλληλη προστασία, βλέπε άρθρο 25 και επόµενα της
οδηγίας).
Η απαίτηση ότι οι εικόνες πρέπει να είναι σχετικές και όχι υπερβολικές είναι
προφανές ότι ισχύει επίσης όσον αφορά το συνδυασµό των πληροφοριών που
έχουν στην κατοχή τους οι διάφοροι υπεύθυνοι της επεξεργασίας συστηµάτων
βιντεοεπιτήρησης. Οι ανωτέρω εγγυήσεις αποσκοπούν επίσης στη λειτουργική
εφαρµογή της αρχής που αναφέρεται σε εθνικές νοµοθεσίες ορισµένων χωρών
της «µετριοπαθούς χρήσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Η
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αποφεύγεται ή να
περιορίζεται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
Η εν λόγω αρχή πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς λαµβανοµένου
υπόψη του γεγονότος ότι πολλοί στόχοι, οι οποίοι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι
προϋποθέτουν τη χρήση προσωπικών πληροφοριών, µπορούν στην πράξη να
επιτευχθούν χωρίς τη χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή µε χρήση
πραγµατικά ανώνυµων δεδοµένων.
Οι ανωτέρω προβληµατισµοί ισχύουν επίσης στην περίπτωση αιτιολογηµένης
ανάγκης ορθολογικοποίησης των πόρων µιας επιχείρησης23 ή βελτίωσης των
υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες24.
ΣΤ)

Πληροφορίες προς τα άτοµα τα οποία αφορούν τα δεδοµένα

Οι αρχές της διαφάνειας και της καταλληλότητας όσον αφορά τη χρήση
εξοπλισµού βιντεοεπιτήρησης προϋποθέτουν την παροχή κατάλληλων
πληροφοριών στα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 και 11 της οδηγίας.
Τα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να ενηµερώνονται όπως
προβλέπεται στο άρθρο 10 και 11 της οδηγίας. Τα άτοµα αυτά πρέπει να
γνωρίζουν ότι λειτουργεί σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, ακόµα και αν πρόκειται για
δηµόσιες εκδηλώσεις και θεάµατα ή διαφηµιστικές δραστηριότητες
23

Αυτό ισχύει, για παράδειγµα, στην περίπτωση που είναι ανάγκη να υπολογιστεί ο αριθµός των
ταµείων που παραµένουν ταυτόχρονα ανοικτά σε ένα σούπερ µάρκετ ανάλογα µε τον αριθµό των
πελατών ή όταν χρειάζεται να βελτιωθούν «οι διάδροµοι αγορών» για τους πελάτες ενός σούπερ
µάρκετ.

24

Για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χώρο εργασίας ή σε ειδικό µέσο µεταφοράς, εφόσον
απαιτείται έλεγχος της ταυτότητας µπορεί να αρκεί η χρήση ατοµικών καρτών µε φωτογραφία
του κατόχου, ενδεχοµένως, σε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς να εφαρµόζεται σύστηµα αναγνώρισης
προσώπου.
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(διαδικτυακές κάµερες). Τα άτοµα πρέπει να ενηµερώνονται λεπτοµερώς όσον
αφορά τους χώρους που παρακολουθούνται.
∆εν είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζεται ακριβώς το σηµείο εγκατάστασης του
εξοπλισµού επιτήρησης. Ωστόσο, οι συνθήκες της επιτήρησης πρέπει να
διευκρινίζονται µε σαφήνεια.
Οι σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται σε όχι υπερβολική
απόσταση από τους χώρους που παρακολουθούνται (σε ορισµένες περιπτώσεις
κρίθηκε αποδεκτή απόσταση 500 µέτρων), λαµβανοµένων επίσης υπόψη των
χαρακτηριστικών της βιντεοσκόπησης.
Οι ενηµερωτικές πινακίδες πρέπει να είναι ορατές και ενδεχοµένως συνοπτικές,
εφόσον όµως είναι αποτελεσµατικές. Μπορεί να περιλαµβάνουν σύµβολα που
ήδη χρησιµοποιούνται στη βιντεοεπιτήρηση και στις πινακίδες για απαγόρευση
του καπνίσµατος (µπορεί να διαφέρουν αναλόγως του αν πραγµατοποιείται ή όχι
βιντεοσκόπηση). Σε κάθε περίπτωση οι πινακίδες πρέπει να αναφέρουν τους
σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης και τον υπεύθυνο της επεξεργασίας. Οι
διαστάσεις των ενηµερωτικών πινακίδων πρέπει να είναι ανάλογες των χώρων25.
Ειδικές αιτιολογηµένες αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ενηµέρωσης επιτρέπονται
µόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 13 της οδηγίας
(για παράδειγµα, µπορεί να ισχύει προσωρινός περιορισµός για τα δεδοµένα που
συγκεντρώνονται κατά την πορεία σύννοµων ερευνών της υπεράσπισης, ή µε
στόχο την άσκηση του δικαιώµατος υπεράσπισης, για όσο χρόνο η παροχή των
πληροφοριών µπορεί να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του επιδιωκόµενου
σκοπού).
Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα της κατάλληλης
ενηµέρωσης των τυφλών.
Ζ)

Πρόσθετες απαιτήσεις

Όσον αφορά τις άλλες προϋποθέσεις, προφυλάξεις και εγγυήσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και οι οποίες συνοψίζονται στο σηµείο 3 ανωτέρω, σε σχέση επίσης
µε την ανάγκη κοινοποίησης της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα σε ανεξάρτητη αρχή ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 18, 19 και 28 της
οδηγίας, η οµάδα εργασίας επιθυµεί να επισηµάνει τα ακόλουθα ζητήµατα:
α)

25

Ο αριθµός των φυσικών προσώπων τα οποία θα µπορούν να έχουν
πρόσβαση στο βιντεοσκοπηµένο υλικό αποκλειστικά για τους σκοπούς
που επιδιώκονται µέσω της βιντεοεπιτήρησης ή για τη συντήρηση του
σχετικού εξοπλισµού προκειµένου να ελέγχεται η ορθή του λειτουργία
πρέπει να είναι περιορισµένος. Η πρόσβαση µπορεί επίσης να επιτρέπεται
είτε ύστερα από αίτηµα του ατόµου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα
είτε βάσει εντάλµατος της αστυνοµικής ή δικαστικής αρχής για σκοπούς
ανίχνευσης παραβάσεων.

Αυτού του είδους η προσέγγιση θα µπορούσε να ονοµαστεί “πολυεπίπεδη” προσέγγιση.
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Όποτε η βιντεοεπιτήρηση έχει ως στόχο µόνο την πρόληψη, ανίχνευση
και έλεγχο παραβάσεων, η λύση της χρήσης δύο κλειδιών πρόσβασης
(ένα στην κατοχή του υπευθύνου της επεξεργασίας και το άλλο στην
κατοχή της αστυνοµίας) µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποδειχθεί
χρήσιµη ώστε να εξασφαλίζεται ότι πρόσβαση στις εικόνες έχουν µόνο οι
αστυνοµικές αρχές και όχι άλλο µη εγκεκριµένο προσωπικό), µε την
επιφύλαξη της άσκησης των νόµιµων δικαιωµάτων του ατόµου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδοµένα για πρόσβαση ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύντοµης περιόδου διατήρησης των
εικόνων.
β)

Πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλα µέτρα ασφάλειας ώστε να
αποφεύγονται οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο άρθρο 17 της οδηγίας,
περιλαµβανοµένης της διάδοσης πληροφοριών που µπορεί να είναι
χρήσιµες για την προστασία δικαιώµατος του ατόµου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδοµένα, τρίτου ατόµου ή του υπευθύνου της
επεξεργασίας. Τα µέτρα αυτά πρέπει να συµβάλουν στην πρόληψη
αθέµιτων χειρισµών, αλλοίωσης ή καταστροφής δεδοµένων και συναφών
αποδεικτικών στοιχείων.

γ)

Οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο πρέπει να είναι καλής ποιότητας,
ιδίως εάν χρησιµοποιούνται επανειληµµένα τα ίδια µέσα εγγραφής,
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να µην µπορούν να διαγραφούν πλήρως οι
προηγούµενες βιντεοσκοπήσεις.

δ)

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δραστηριότητες
κατάρτισης και συνεχούς ευαισθητοποίησης των υπευθύνων λειτουργίας
συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των
σχετικών απαιτήσεων. Η εκπαίδευση ελεγκτών και χειριστών, καθώς
αυτή σχετίζεται και µε τους συναφείς κινδύνους και τους µηχανισµούς για
την ορθή αναγνώριση των απεικονιζόµενων ατόµων, µπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελεί επίσης ένα χρήσιµο µέτρο.

H)

∆ικαιώµατα των ατόµων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των προσωπικών δεδοµένων που συγκεντρώνονται δεν
αποκλείει την άσκηση εκ µέρους των ατόµων στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα των δικαιωµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 της οδηγίας,
ιδίως του δικαιώµατος αντίταξης στην επεξεργασία. Πράγµατι η οδηγία 95/46
επιτρέπει στα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα να αντιτάσσονται ανά
πάσα στιγµή στην επεξεργασία των δεδοµένων που τα αφορούν26 για
επιτακτικούς και νόµιµους λόγους σχετικούς µε την προσωπική τους κατάσταση.
Το δικαίωµα λήθης των ατόµων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και η
συνήθως σύντοµη περίοδος διατήρησης των εικόνων περιορίζουν στην πράξη το
πεδίο εφαρµογής του δικαιώµατος των ενδιαφεροµένων για πρόσβαση στα
προσωπικά δεδοµένα που επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους. Το εν λόγω
δικαίωµα όµως πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως εάν έχει υποβληθεί λεπτοµερές
26

Εκτός εάν στην εθνική νοµοθεσία ορίζεται άλλως.
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αίτηµα, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη ανάκτηση των σχετικών εικόνων. Πρέπει
επίσης να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προσωρινής διαφύλαξης των
δικαιωµάτων τρίτων.
Κάθε ενδεχόµενος περιορισµός στην περίπτωση που οι ενέργειες που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν για την αναζήτηση των εικόνων κρίνονται προφανώς
δυσανάλογες από την άποψη των ερευνών, των δαπανών και των πόρων, λόγω
της σύντοµης περιόδου διατήρησης των εικόνων, πρέπει να προβλέπεται ρητά
από την παράγωγη νοµοθεσία (βλέπε άρθρο 13, παράγραφος 1 της οδηγίας).
Λαµβάνεται υπόψη το δικαίωµα υπεράσπισης του ατόµου στο οποίο αναφέρονται
δεδοµένα σε σχέση µε συγκεκριµένα γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο
αυτή.
Θ)

Πρόσθετες διασφαλίσεις σε σχέση µε ειδικές επεξεργασίες

Η βιντεοεπιτήρηση που πραγµατοποιείται αποκλειστικά για λόγους φυλετικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, συνδικαλιστικής δράσης ή
σεξουαλικών προτιµήσεων πρέπει να απαγορεύεται (άρθρο 8 της οδηγίας).
Χωρίς να αποβλέπει στην εξαντλητική καταγραφή των διαφόρων εφαρµογών
βιντεοεπιτήρησης, η οµάδα εργασίας επιθυµεί να τονίσει την ανάγκη να δοθεί
µεγαλύτερη προσοχή (όπου ενδείκνυται, στο πλαίσιο προηγούµενου ελέγχου των
ενεργειών επεξεργασίας ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της οδηγίας) σε
ορισµένες πρακτικές συλλογής εικόνων που αφορούν άτοµα των οποίων η
ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, καθόσον οι πρακτικές αυτές
πρέπει να αξιολογηθούν ξεχωριστά.
Πρόκειται κυρίως για τις ακόλουθες περιπτώσεις που προκύπτουν από εµπειρίες
και/ή δοκιµές που ήδη εκτελούνται:
α)
β)
γ)
δ)

ε)

µόνιµη διασύνδεση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης τη διαχείριση των
οποίων έχουν διαφορετικοί φορείς·
ενδεχόµενη παραβολή εικόνων και βιοµετρικών δεδοµένων όπως
ψηφιακών αποτυπωµάτων (π.χ. στην είσοδο τραπεζών)·
χρήση συστηµάτων αναγνώρισης φωνής·
εφαρµογή, σύµφωνα µε τις αρχές της αναλογικότητας και βάσει ειδικών
διατάξεων, συστηµάτων ευρετηρίασης των βιντεοσκοπηµένων εικόνων
και/ή αυτόµατης αναζήτησης των εν λόγω εικόνων, ιδίως µέσω
δεδοµένων ταυτοποίησης·
χρήση συστηµάτων αναγνώρισης προσώπου που δεν περιορίζονται στον
εντοπισµό µεταµφιέσεων διερχόµενων ατόµων, όπως είναι οι ψεύτικες
γενειάδες και περούκες, αλλά βασίζονται σε τεχνικές που επιτρέπουν τον
εντοπισµό υπόπτων. Πρόκειται τη δυνατότητα του συστήµατος να
αναγνωρίζει αυτόµατα ορισµένα άτοµα βάσει προτύπων ή τυποποιηµένων
στοιχείων που βασίζονται σε ειδικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώµα
δέρµατος, οφθαλµών, εξέχοντα ζυγωµατικά, κ.λπ.) ή βάσει
προκαθορισµένης «αφύσικης» συµπεριφοράς (ξαφνικές κινήσεις,
επαναλαµβανόµενη διέλευση σε τακτικά διαστήµατα, τρόπος στάθµευσης
οχήµατος κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται η παρέµβαση του
υπευθύνου λειτουργίας του συστήµατος λόγω του ενδεχόµενου
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στ)
ζ)

8.

σφαλµάτων που µπορούν να συµβούν στις περιπτώσεις αυτές, όπως
αναφέρεται επίσης σε σχέση µε το σηµείο στ)·
δυνατότητα αυτόµατου εντοπισµού διαδροµών και/ή σύνθεσης ή
πρόβλεψης της συµπεριφοράς ενός ατόµου,
λήψη αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων βάσει των συγκεκριµένων
χαρακτηριστικών ενός ατόµου ή βάσει έξυπνων συστηµάτων ανάλυσης
και παρέµβασης που δεν έχουν σχέση µε τις συνήθεις καταστάσεις
συναγερµού (πρόσβαση χωρίς έλεγχο ταυτότητας, συναγερµός πυρκαγιάς,
κ.λπ.).

ΒΙΝΤΕΟΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη γνωµοδότησή της αριθ. 8/2001 όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στο περιβάλλον εργασίας, που εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου 2001, καθώς
και στο έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επιτήρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο
εργασίας, που εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 200227, η οµάδα εργασίας επισήµανε, σε
γενικότερο πλαίσιο, ορισµένες αρχές που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν τα
δικαιώµατα των ατόµων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, τις ελευθερίες και την
αξιοπρέπειά τους στο χώρο εργασίας.
Εκτός από τους προβληµατισµούς που αναφέρθηκαν στα ανωτέρω έγγραφα, στο βαθµό
που έχουν πρακτική εφαρµογή στη βιντεοεπιτήρηση, πρέπει να επισηµανθεί ότι τα
συστήµατα βιντεοεπιτήρησης που έχουν ως άµεσο στόχο τον εξ αποστάσεως έλεγχο της
ποιότητας και της ποσότητας των εργασιακών δραστηριοτήτων, γεγονός που
συνεπάγεται την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν πρέπει κατά
κανόνα να επιτρέπονται.
Το αντίθετο ισχύει όσον αφορά τα συστήµατα βιντεοεπιτήρησης που αναπτύσσονται µε
τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την τήρηση απαιτήσεων παραγωγής και/ή
επαγγελµατικής ασφάλειας και τα οποία, έστω και έµµεσα, µπορεί να συνεπάγονται εξ
αποστάσεως παρακολούθηση28.
Από τις εµπειρίες εφαρµογής συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης διαπιστώθηκε ότι η
επιτήρηση δεν πρέπει να περιλαµβάνει χώρους που διατίθενται για προσωπική χρήση
των εργαζοµένων ή που δεν προορίζονται για την εκπλήρωση επαγγελµατικών
καθηκόντων (τουαλέτες, µπάνια, αποδυτήρια και χώροι ανάπαυσης). Οι εικόνες που
καταγράφονται αποκλειστικά για την προστασία της περιουσίας και/ή την ανίχνευση,
την πρόληψη και τον έλεγχο σοβαρών παραβάσεων δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε
27

Αµφότερα τα έγγραφα διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index/htm.

28

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από τους προβληµατισµούς που εκθέτονται στο παρόν έγγραφο,
πρέπει επίσης να λαµβάνεται µέριµνα όσον αφορά την ανάγκη σεβασµού των δικαιωµάτων που
αναφέρονται σε συλλογικές συµφωνίες, οι οποίες ορισµένες φορές επιβάλλουν την συλλογική
ενηµέρωση των εργαζοµένων και/ή των εκπροσώπων συνδικάτων (ανεξάρτητα από τις
πληροφορίες που προβλέπονται σε ατοµική βάση από τη νοµοθεσία για την προστασία των
δεδοµένων). Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να ζητηθεί προηγούµενη συγκατάθεση εκπροσώπων
των εργαζοµένων ή συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά τις διευθετήσεις εγκατάστασης,
καθώς επίσης και σε σχέση µε τη διάρκεια της επιτήρησης και άλλες λεπτοµέρειες της
καταγραφής σε βίντεο. Σε ορισµένες χώρες, µπορεί να απαιτείται η επέµβαση του κράτους σε
περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας µεταξύ των µερών.
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περιπτώσεις ελαφρών πειθαρχικών παραπτωµάτων των εργαζοµένων. Επίσης οι
εργαζόµενοι πρέπει πάντα να έχουν το δικαίωµα αντίταξης χρησιµοποιώντας τις
βιντεοσκοπηµένες εικόνες.
Οι εργαζοµένοι και κάθε άλλο άτοµο που απασχολείται στις εγκαταστάσεις πρέπει να
ενηµερώνονται σχετικά. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν την ταυτότητα
του υπευθύνου της επεξεργασίας των δεδοµένων και τον σκοπό της επιτήρησης, καθώς
και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ο θεµιτός χαρακτήρας
της επεξεργασίας σε σχέση µε τα άτοµα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Για
παράδειγµα, πρέπει να αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις οι βιντεοσκοπήσεις αυτές θα
εξεταστούν από τη διοίκηση της εταιρείας, η περίοδος διατήρησης και ο χρόνος
αποκάλυψης των δεδοµένων αυτών στις αρχές επιβολής του νόµου. Η ενηµέρωση µέσω
συµβόλου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκεί για τη βιντεοεπιτήρηση στο χώρο
εργασίας.
9.

ΣΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οµάδα εργασίας συνέταξε το παρόν έγγραφο εργασίας για να συµβάλει στην
οµοιόµορφη εφαρµογή των εθνικών µέτρων που εγκρίνονται βάσει της οδηγίας
95/46/EK στον τοµέα της βιντεοεπιτήρησης.
***
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη οφείλουν να χαράξουν κατευθυντήριες γραµµές
όσον αφορά τις δραστηριότητες των παραγωγών, των παρόχων υπηρεσιών και
των διανοµέων καθώς και των ερευνητών, µε γνώµονα την ανάπτυξη των
τεχνολογιών, του λογισµικού και των τεχνικών διατάξεων που θα τηρούν τις
αρχές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
***

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2004
Για την οµάδα εργασίας
Ο Πρόεδρος
Stefano RODOTA
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