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Η Αρχή έκρινε...
Aνάρτηση δεδομένων σε ενημερωτική ιστοσελίδα. Απόφαση
15/2021.
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ευχετήριο
περιεχόμενο. Παραπομπή στην Ολομέλεια για την κρίση του
ζητήματος αν αποτελεί πολιτική επικοινωνία. Απόφαση 16/2021.
Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων και
μη ορθή ανταπόκριση σε δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής.
Απόφαση 17/2021.
Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή για
παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό
της πολιτικής επικοινωνίας. Απόφαση 19/2021.
Διοικητικό πρόστιμο για μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης
στην αποστολή μηνυμάτων για σκοπούς προώθησης προϊόντων.
Απόφαση 20/2021.
Επιβολή κυρώσεων για παράνομη επεξεργασία και μη ικανοποίηση
δικαιώματος διαγραφής. Απόφαση 21/2021.
Επιβολή προστίμου σε εταιρία για παράνομη εγκατάσταση και
λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Απόφαση 23/2021.
Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας κατά τη δημοσίευση
προσωπικών δεδομένων σε εφημερίδα. Απόφαση 25/2021.
Γνωμοδότηση 2/2021 για το σχέδιο διατάξεων με τίτλο
«Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων
χώρων συνάθροισης».

Ευρωπαϊκά νέα
Συμβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νέες τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες για τις
διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, μετά
την απόφαση SCHREMS II.
Περισσότερα εδώ.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Προστασίας Δεδομένων,
ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ,
έχει ως κύρια αποστολή τη
διασφάλιση της συνεκτικής
εφαρμογής του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας για την προστασία
των δεδομένων στον τομέα της
διερεύνησης ή δίωξης ποινικών
αδικημάτων ή της εκτέλεσης
ποινικών κυρώσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατευθυντήριες γραμμές 03/2021 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου
65(1)(α) ΓΚΠΔ.

Δήλωση της Επιτροπής Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης, με
την οποία καλούνται τα κράτη μέλη
να λάβουν μέτρα για την αυξημένη
προστασία της ιδιωτικότητας των
παιδιών στο πλαίσιο λήψης μέτρων
κατά της πανδημίας προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν τυχόν κίνδυνοι και
δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος των
παιδιών και των δικαιωμάτων τους.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΚΠΔ: Το ΔΕΕ διευκρινίζει τις προϋποθέσεις
ασκήσεως των εξουσιών των εθνικών
Πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ.
εποπτικών αρχών για τη διασυνοριακή
επεξεργασία δεδομένων. Δείτε το δελτίο
Το ΕΣΠΔ εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο για τον μηχανισμό «υπηρεσίας
Τύπου εδώ.
μίας στάσης» (One-Stop-Shop Leaflet).
Το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία
Δελτίο Τύπου για την κοινή Γνώμη του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ επί της
των δεδομένων αντιτίθεται στη λεττονική
πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
νομοθεσία η οποία υποχρεώνει την αρχή
Τεχνητή Νοημοσύνη.
οδικής ασφάλειας να καθιστά προσβάσιμα
στο κοινό τα δεδομένα σχετικά με τους
βαθμούς ποινής που επιβάλλονται στους
οδηγούς για τροχαίες παραβάσεις. Δείτε το
δελτίο Τύπου εδώ.

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
21/5/2021
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
της διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test).
25/5/2021
Μήνυμα του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου
για τα 3 χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων.
25/5/2021
Ενέργειες της Αρχής σχετικά με έγγραφο της Ένωσης
Πληροφορικών Ελλάδας.
24/6/2021
Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων.

Επικαιρότητα
Το αν. μέλος της Αρχής Γ. Τσόλιας ορίστηκε ως τακτικό μέλος της ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη
τάξη της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με το Whistleblowing. Αναπληρώτρια
αυτού ορίστηκε η ειδική επιστήμονας της Αρχής Σ. Πλώτα. Περισσότερα
εδώ.

Στατιστικά
Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα
από 22/4/2021 έως 12/7/2021:
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Αριθμός καταγγελιών που έχει λάβει η
Αρχή
Αριθμός περιστατικών παραβίασης
προσωπικών δεδομένων που έχουν
γνωστοποιηθεί στην Αρχή

278

Βιβλιογραφική
επικαιρότητα
Στη στήλη αυτή
παρουσιάζονται βιβλία/
άρθρα, που αποστέλλονται
στην Αρχή, εφόσον το
περιεχόμενό τους εμπίπτει
στις αρμοδιότητές
της. Σημειώνεται ότι η
παρουσίασή τους δεν
υποδηλώνει υιοθέτηση
από την Αρχή του
περιεχομένου τους, για το
οποίο την ευθύνη φέρουν
οι συγγραφείς τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και
πανδημία
Άρθρο του Προέδρου της Αρχής Κ. Μενουδάκου στην
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (πρώτη δημοσίευση 5/6/2021).

Διατήρηση και πρόσβαση σε δεδομένα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη
διερεύνηση εγκλημάτων δυνάμει
εισαγγελικής διάταξης
(Με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ της 02-3-2021 στην
υπόθεση C-746/18 H.K.-Prokuratuur). Δημοσίευση
του αν. μέλους της Αρχής Γ. Τσόλια στο περιοδικό
Συνήγορος, τ. 144/2021 σελ. 51 επ.
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Περιστατικά παραβίασης ΓΚΠΔ
Περιστατικά παραβίασης ePrivacy
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Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τις Αρχές Επιβολής του
Νόμου: μεταξύ ιδιωτικότητας και της
ασφάλειας
Δημοσίευση του αν. μέλους της Αρχής Γ. Τσόλια στο
περιοδικό ΔΙΤΕ 2020, σελ. 573 επ.

Βιβλιογραφική επικαιρότητα
Η αναγνώριση και ταυτοποίηση προσώπων για
σκοπούς δίωξης του εγκλήματος σύμφωνα με το σχέδιο
Κανονισμού Ε.Ε. για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Άρθρο του αν. μέλους της Αρχής Γ. Τσόλια στο lawspot.gr.

Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον
Κυβερνοχώρο
Σωκράτης Κ. Κάτσικας – Στέφανος Γκρίτζαλης – Κωνσταντίνος
Λαμπρινουδάκης, εκδόσεις New Tech Pub, 2020. Στο βιβλίο αυτό ο
ειδικός επιστήμονας της Αρχής Κ. Λιμνιώτης είναι συν-συγγραφέας
στο κεφάλαιο Ν. Κολοκοτρώνης, Κ. Λιμνιώτης και Π. Ριζομυλιώτης,
«Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία», σελ. 235 – 282.

Cyber-Security Threats, Actors, and Dynamic Mitigation
CRC Press, April 2021. Ο ειδικός επιστήμονας της Αρχής Κ.
Λιμνιώτης είναι συν-συγγραφέας σε δύο κεφάλαια:
Α) K. Limniotis and N. Kolokotronis, “Cryptography threats’’, pp.
123--159.
Β) I. Koufos, N. Kolokotronis and K. Limniotis, “Dynamic risk
management’’, pp. 247-281.

Στο συνέδριο Annual Privacy Forum 2021 έγινε δεκτό και
δημοσιεύτηκε το άρθρο του ειδικού επιστήμονα της Αρχής
Κ. Λιμνιώτη G. Kermezis, K. Limniotis and N. Kolokotronis,
“User-generated pseudonyms through Merkle trees”, in Privacy
Technologies and Policy - Annual Privacy Forum 2021 (APF), Lecture
Notes in Computer Science, Springer, vol. 12703, pp. 89-105, 2021.

Η νομοθετική μεταβολή στην ποινική αντιμετώπιση της
παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Παρατηρήσεις στην ΑΠ 813/2020 (Τμ. Ζ’ Ποιν.) [Κατάργηση
υποχρέωσης άδειας επεξεργασίας από την ΑΠΔΠΧ. Επιεικέστερος
Νόμος]. Δημοσίευση της ειδικού επιστήμονος της Αρχής Χ.
Συμεωνίδου, στο περιοδικό ΔΙΤΕ 1/2021, σελ. 129.

Εκδηλώσεις
6
ΜΑΗ
Το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς
Ένωσης Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας
(IAPP)
διοργάνωσε
διαδικτυακή
συζήτηση σχετικά με ειδικά ζητήματα
προστασίας δεδομένων κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Εκ μέρους της Αρχής συμμετείχαν
οι Γ. Τσόλιας (αν. μέλος) και Δρ Γ.
Ρουσόπουλος (ΕΕΠ) με θέμα εισήγησης
«Επίκαιρα Ζητήματα Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά
με Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης
και
Τεχνολογίες
Αναγνώρισης
Προσώπων».

10
ΜΑΗ
Ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος
συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση
του Real Politik σχετικά με την
«Τηλεργασία στο Δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα». Δείτε εδώ.

20
ΜΑΗ
Το αν. μέλος της Αρχής Γ. Τσόλιας
συμμετείχε στο συνέδριο της KPMG
2nd Compliance Conference 2021
με εισήγηση με τίτλο «3 χρόνια
εφαρμογής GDPR: Η συμμόρφωση
στις απαιτήσεις του ως όρος για την
πλήρωση περαιτέρω κανονιστικών
υποχρεώσεων από το δίκαιο της ΕΕ».
Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

18-20-21

ΜΑΗ
Στο
πλαίσιο
συνεργασίας
της
Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
και του ENISA, πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακή ενημερωτική 3ήμερη
δράση
«Cybersecurity
Infodays
2021». Η ειδική επιστήμονας της
Αρχής Γ. Παναγοπούλου συμμετείχε
με παρουσίαση με θέμα «Μέτρα
ασφαλείας για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
μαζί με τον Π. Δρογκάρη (ENISA).

Εκδηλώσεις
3
ΙΟΥΝ
Η ειδική επιστήμονας της Αρχής Γ. Παναγοπούλου
συμμετείχε στο Privacy Connect Community Chapter
Meeting με θέμα «Personal data breaches: the
notification dilemma».

29
ΙΟΥΝ

5
ΙΟΥΛ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και
Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) διοργάνωσε επιστημονική
διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Νομικές πλευρές της
τηλεργασίας». Ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος
συντόνισε την εκδήλωση και το αν. μέλος της Αρχής Γ.
Τσόλιας παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Τηλεργασία
και προστασία προσωπικών δεδομένων».

Ο Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής, και ο Χ.
Ανθόπουλος, μέλος της Αρχής, συμμετείχαν σε
διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας με θέμα «Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Ελεύθερης Διακίνησης και Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων». Δείτε εδώ.

Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα 11523 Ελλάδα Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600
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