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Περιεχόμενα Τεύχους
Η Αρχή έκρινε : σελ.1-3
Γνωμοδοτήσεις : σελ.3

δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον.

Η Αρχή έκρινε…

ΕΣΠΔ : σελ.4

Η Αρχή διαβίβασε στον φορέα εκμετάλλευσης

Προσφυγή
Google

να

κατάργησης

κατά

της

της

της μηχανής αναζήτησης της Google την υπό

Ανακοινώσεις : σελ.4

αίτημα

κρίση προσφυγή και ζήτησε την επανεξέταση

Επικαιρότητα : σελ.4

της υπόθεσης. Η Google ενέμεινε στην αρχική

Στατιστικά : σελ.4

άρνησης

ικανοποιήσει
συνδέσμου

από

τα

αποτελέσματα αναζήτησης

αρνητική απόφασή της.

Υποβλήθηκε προσφυγή στην Αρχή, που αφορά

Η Αρχή έκρινε ότι ο επίμαχος σύνδεσμος έχει

στην άρνηση της Google Inc να καταργήσει

για την προσφεύγουσα δυσανάλογες δυσμενείς

σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα

επιπτώσεις και γενικότερο αρνητικό αντίκτυπο

Η

του

που

Πετρέλαια,

Εθνικού

Τυπογραφείου,

ο

οποίος

επιτείνονται

Εκδηλώσεις : σελ.5-6

εξαιτίας

της

εύκολης

Αρχή

επέβαλε

στον

ως

υπεύθυνο

Όμιλο

Ελληνικά

επεξεργασίας,

εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης με

πρόσβασης του κοινού στα εν λόγω δεδομένα

πρόστιμα ύψους 20.000 και 10.000 για

βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας.

με

του

παράνομη επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα

Η προσφεύγουσα απέστειλε στην Google

ονοματεπωνύμου

η

4, 5 και 7 ν. 2472/1997 και μη λήψη

αίτημα διαγραφής συγκεκριμένου συνδέσμου

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

από τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το

του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος είναι

σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου,

όνομά της, ισχυριζόμενη ότι η αναφορά του

νόμιμη και εξυπηρετεί τον δημόσιο σκοπό της

αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα,

ονόματός της στο επίμαχο ΦΕΚ, στο οποίο

διαφάνειας, η δυνατότητα, όμως, της εύκολης

δημοσιευμάτων

που

δημοσιεύθηκε διάταγμα απονομής χάρης για

πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται

παράνομη «χαρτογράφηση πολιτών», η Αρχή

προηγούμενη καταδίκη της για συκοφαντική

στο διάταγμα αυτό, μεταξύ των οποίων και

εξέτασε

δυσφήμιση, της δημιουργεί προβλήματα στην

ευαίσθητα

(ποινική

επεξεργασίας

επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Η

καταδίκη),

θίγει

ατομικό

δεδομένων

προστασίας

μόνη

την

πληκτρολόγηση
της.

προσωπικά

Και

ναι

δεδομένα

υπέρμετρα

το

μεν

κατόπιν

έκαναν

λόγο

αυτεπάγγελτα

περίπτωση

ευαίσθητων
που

έλαβε

για

προσωπικών

χώρα

χωρίς

την

μηχανή αναζήτησης της απάντησε ότι η

δικαίωμα

προσωπικών

προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων

επίμαχη ανάρτηση αφορά σε πράξη που

δεδομένων της προσφεύγουσας. Με βάση τα

των δεδομένων και την άδεια της Αρχής, η

δημοσιεύεται νόμιμα από κυβερνητικό όργανο,

προαναφερόμενα, η Αρχή αποφάνθηκε ότι η

οποία ήταν κατά νόμο αναγκαία καθώς η

με σκοπό να είναι διαθέσιμη στο κοινό, ότι

Google πρέπει να καταργήσει τον επίμαχο

επεξεργασία

είναι επιλογή της κυβέρνησης να καταστήσει

σύνδεσμο. Δείτε την απόφαση 74/2018.

εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Την εν λόγω επεξεργασία

αυτό το υλικό στη διάθεση του κοινού και των

Επιβολή κυρώσεων στα

είχαν αναθέσει με σύμβαση τα ΕΛΠΕ στην

μηχανών αναζήτησης σε συνεχή βάση, και ότι
κατ’

επέκταση

η

διάθεση

αυτών

των

πληροφοριών στα αποτελέσματα αναζήτησης

των

ΕΛΠΕ για

παράνομη επεξεργασία και παράλειψη
λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

έλαβε χώρα

πριν

από

την

εκτελούσα εταιρία με την επωνυμία ONE
TEAM. Μάλιστα, η εν λόγω επεξεργασία
διέρρευσε στο διαδίκτυο, γεγονός που κανένας
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από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν ήταν σε

ουσιαστικές

θέση να εξηγήσει. Κατά την εξέταση της

προσωπικών δεδομένων κατά τον εφαρμοστέο

αρχείων,

υπόθεσης,

ούτε

στην παρούσα υπόθεση ν. 2472/1997. Με την

Συλλόγου και της συνέχειας της διοίκησης.

τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για τη

ίδια απόφαση η Αρχή αναγνώρισε ότι από την

Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι το αίτημά του για

συγκεκριμένη επεξεργασία και για τον λόγο

εν λόγω επεξεργασία ανακύπτουν και ζητήματα

την επιστροφή των πρωτότυπων αιτήσεων

αυτό

ασφάλειας,

να

εγγραφής του στον Σύλλογο, καθώς και κάθε

δεν

κρίθηκε

αντίστοιχη

διαπιστώθηκε,

παράνομη
κύρωση

και

επιβλήθηκε

στον

υπεύθυνο

τα

οποία

επεξεργασίας

μπορούν

μεν

δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
πράξεων

και

αρχαιρεσιών

του

περιοριστούν με τεχνικά μέτρα, ωστόσο, η

πρωτότυπου εγγράφου που αναφέρει τα

επεξεργασίας. Επίσης, επιβλήθηκε κύρωση για

λήψη μέτρων

προσωπικά του δεδομένα και το οποίο φέρει

τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας για την

παραβίαση.

παράνομη διαρροή στο διαδίκτυο. Δείτε την
απόφαση 7/2019.

ασφαλείας

δεν

αίρει

την

την υπογραφή τους, επίσης δεν μπορεί να γίνει

Η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση στην ΑΑΔΕ
και

στο

Υπουργείο

Δικαιοσύνης

να

Χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNET

αναπροσαρμόσουν

για υπηρεσιακό σκοπό

αυθεντικοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων,

Η Αρχή εξέτασε το ζήτημα νομιμότητας της
υποχρεωτικής

και

διαρκούς

υπηρεσιακό

σκοπό

χρήσης

των

για

στοιχείων

αυθεντικοποίησης που αποδίδονται σε φυσικά
πρόσωπα

για

ιδιωτικό

τους

σκοπό

–

συγκεκριμένα των κωδικών TAXISNΕT. Το εν

λόγω ζήτημα τέθηκε υπόψιν της Αρχής από τον
Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών
Δικαστηρίων Αθήνας, αφού

τα ως άνω

αναφερόμενα στοιχεία πιστοποίησης ζητούνται
υποχρεωτικώς για
αρμοδίων

την πιστοποίηση των

υπαλλήλων

για

τη

δέσμευση

ηλεκτρονικών παραβόλων, στο πλαίσιο της
πιλοτικής

εφαρμογής

του

μέτρου

στο

Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

προϋποθέσεις

τους

μηχανισμούς

οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη δέσμευση και

δεκτό, διότι από τα έγγραφα αυτά προκύπτει
ότι η εγγραφή του στο σωματείο έγινε με δική
του πρωτοβουλία και δεν ήταν μονομερής και
αυθαίρετη ενέργεια της διοίκησης αυτού. Δείτε
την απόφαση 6/2019.

τον εν γένει χειρισμό των ηλεκτρονικών

Απόρριψη προσφυγής για επεξεργασία

παραβόλων, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην

προσωπικών δεδομένων από τη ΣΤΑΣΥ

απαιτείται

να

εισάγουν,

για

την

αυθεντικοποίησή τους, τα διαπιστευτήρια του
TAXISNET. Η Αρχή επίσης επισήμανε ότι τα
ανωτέρω ισχύουν για τους υπαλλήλους όλων
των φορέων του δημοσίου αναφορικά με τη
διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου.

Η

Αρχή

απέρριψε

ικανοποίηση

του

προσφυγή

δικαιώματος

για

μη

πρόσβασης

προσφεύγοντος στο βιογραφικό του σημείωμα

που,

κατά

τους

ισχυρισμούς

του,

είχε

καταθέσει ο ίδιος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, διότι δεν
προέκυψε ότι κατατέθηκε και καταχωρήθηκε το

Δείτε την απόφαση 77/2018.

επικαλούμενο

βιογραφικό

σημείωμα

του

Νόμιμη η μη διαγραφή μέλους από

καταγγέλλοντος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ούτε ότι η

αρχείο μελών Συλλόγου

καταγγελλομένη εταιρεία τηρούσε φυσικό ή/

Κατόπιν καταγγελίας μέλους Συλλόγου περί μη
διαγραφής του ως μέλους, παρά την υποβολή
δύο αιτήσεων, η Αρχή έκρινε ότι ο Σύλλογος
νομίμως δεν διέγραψε τον καταγγέλλοντα από

και

ηλεκτρονικό

αρχείο

υποβληθέντων

αυτοβούλως βιογραφικών σημειωμάτων ή
βάση δεδομένων καταχώρισης βιογραφικών
σημειωμάτων. Δείτε την απόφαση 1/2019.

Η Αρχή έκρινε ότι η απαίτηση από το Κράτος να

το αρχείο των μελών του, καθόσον βάσει του

Προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο

χρησιμοποιούνται

οι συγκεκριμένοι κωδικοί

καταστατικού απαιτείτο ενυπόγραφη αίτηση

για μη ενημέρωση ασθενούς σχετικά με

για έτερο μη συμβατό σκοπό, ο οποίος σαφώς

παραίτησης του μέλους προς το ΔΣ του

διαβίβαση δεδομένων του σε τρίτον

διαχωρίζεται από την ιδιωτική ζωή, δίχως αυτό

Συλλόγου.

να αποτελεί απόφαση ή και επιλογή του

καταγγέλλοντος για διαγραφή των προσωπικών

Η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση σε δημόσιο

πολίτη, συνιστά περιορισμό του συνταγματικού

δεδομένων του από όλα τα αρχεία του

νοσοκομείο για τη μη ενημέρωση ασθενούς του

δικαιώματος

πληροφοριακού

Συλλόγου, η Αρχή έκρινε ότι αυτό δεν μπορεί

σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων ιατρικού

αυτοκαθορισμού και έρχεται σε αντίθεση με τις

να ικανοποιηθεί, διότι τα προσωπικά του

φακέλου σε τρίτον για δικαστική χρήση

του

Όσον

αφορά

το

αίτημα

του
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Γνωμοδοτήσεις Αρχής
Γνωμοδότηση 1/2019 στο κατατεθέν
Σχέδιο Νόμου «Δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών
(διαδικασία εργατικών διαφορών). Έκρινε ότι η

χρήσεως πλαστών εγγράφων και δεδομένου

και οδηγών για τη χορήγηση αδειών

συγκεκριμένη επεξεργασία δεν έγινε νομίμως

ότι μετά την παρέλευση τριετίας από την

οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις

γιατί το νοσοκομείο δεν ενημέρωσε, ως όφειλε,

καταχώρισή του και προ της παρέλευσης

για τις άδειες οδήγησης και λοιπές δια-

την προσφεύγουσα για την ανακοίνωση των

τριετίας

τάξεις», αρμοδιότητας του Υπουργείου

προσωπικών της δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο.

αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισης

Επιπλέον, παρόλο που με την απόφαση της

του αλλοδαπού στους εν λόγω καταλόγους.

Αρχής 46/2018, η τελευταία δεν έχει πλέον

Δείτε την απόφαση 2/2019.

αρμοδιότητα χορηγήσεως αδειών για την

επεξεργασία μέσω της διαβίβασης ευαίσθητων
δεδομένων σε τρίτο, κατά το χρονικό σημείο

Αρχή

την

αρχική

απέρριψε

αλλοδαπού

από

Υποδομών και Μεταφορών
Η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα κατατεθέν
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Μεταφο-

αίτημα

τον

εγγραφή

διαγραφής

ρών σε σχέση με την αναβάθμιση της

Κατάλογο

διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων οδη-

Εθνικό

οποίο

γών. Έκρινε ότι κατ’ αρχήν υπάρχει λόγος

του

δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί

άρθρου 82 παρ. 4 ν. 3386/2005. Το αίτημα

την επεξεργασία, αλλά επισήμανε ειδικό-

απορρίφθηκε για τον λόγο ότι ο αιτών

τερα ζητήματα σε σχέση με το προτεινό-

Αναρμόδια η Αρχή να επιβάλει σε

επανήλθε παράνομα στη χώρα μας, και

μενο μέτρο. Κατ’ αρχάς, διαπίστωσε ότι

υπεύθυνο

επειδή προ της παρέλευσης τριετίας από την

δεν προκύπτει από το προτεινόμενο

αρχική

η

νομοθέτημα η αναγκαιότητα της κατα-

διατήρηση της καταχώρισής του στον εν

γραφής με οπτικοακουστικά μέσα της

λόγω κατάλογο και στη συνέχεια στο πλαίσιο

θεωρητικής εξέτασης. Περαιτέρω, έκρινε

Η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλει στον

επανεξέτασης

μέτρου

ότι με το νομοθέτημα πρέπει να ορίζο-

υπεύθυνο

αποφασίσθηκε η επιβολή εκ νέου της

νται ορθά ο υπεύθυνος και οι εκτελού-

απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα. Δείτε

ντες την επεξεργασία και να διασφαλι-

την απόφαση 3/2019.

στεί ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλι-

που

έγινε η διαβίβαση στην

κρινόμενη

υπόθεση (12/07/2013), απαιτείτο η άδεια της
Αρχής. Δείτε την απόφαση 4/2019.

επεξεργασίας

υποχρέωση

χορηγήσεως προσωπικών δεδομένων σε
τρίτους

επεξεργασίας

χορηγήσεως

προσωπικών

υποχρέωση
δεδομένων

σε

αιτούντες τρίτους και περαιτέρω κύρωση για
μη εκτέλεση της υποχρέωσης αυτής. Το βάρος
της

εξέτασης

αιτήσεων

τρίτων

φέρει

αποκλειστικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας (βλ.
γνωμοδότηση

4/2009).

Σύμφωνα

με

την

απόφαση 52/2018, η υπόθεση τίθεται στο
αρχείο καθότι αφορά εκκρεμή αίτηση τρίτου
για χορήγηση προσωπικών δεδομένων. Δείτε
την απόφαση 8/2019.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

II. Η

από

Ανεπιθύμητων

Αλλοδαπών,

καταχωρίσθηκε

λόγω

εγγραφή

του

του

στο

παράβασης

αποφασίστηκε

διοικητικού

III.Η Αρχή απέρριψε προσφυγή αλλοδαπού για
διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών
Σένγκεν

και

τον

Εθνικό

Κατάλογο

Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, διότι υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι, προκειμένου να
επιτύχει

την

είσοδο

στη

χώρα,

χρησιμοποίησε παραποιημένο διαβατήριο
και πριν την παρέλευση τριετίας από την

Απόρριψη προσφυγών αλλοδαπών για

αρχική

διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

διατήρηση της καταχώρισής του. Δείτε την

I. Η Αρχή απέρριψε προσφυγή αλλοδαπού για

του

εγγραφή

απόφαση 5/2019.

αποφασίσθηκε

η

σμός θα λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Επισήμανε, επίσης,
ότι το νομοθέτημα δεν κάνει αναφορά
στις αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό, ούτε έχει
προβλέψει την υποχρέωση εκτίμησης
αντικτύπου σχετικά με την προστασία
δεδομένων, τα οποία είναι σκόπιμο να
αντιμετωπίζονται σε αρχικό στάδιο. Με

τη γνωμοδότηση τίθεται επίσης ζήτημα
ικανοποίησης της αρχής του χρονικού
περιορισμού με μείωση του χρόνου τή-

διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών

ρησης των δεδομένων. Τέλος, η Αρχή

Σένγκεν

επισήμανε και διατάξεις που μπορεί να

και

τον

Εθνικό

Κατάλογο

Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, ενόψει σοβαρών

βελτιωθούν νομοτεχνικά.

ενδείξεων ότι τέλεσε το αδίκημα της
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
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 επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικατέστησε την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων και από τον
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Παρέχει γενική καθοδήγηση (κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές) για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας· συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και τις νέες νομοθετικές προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση· εκδίδει πορίσματα συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων·
προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών Αρχών.
Δείτε τα τελευταία νέα του ΕΣΠΔ εδώ.
Ο ΓΚΠΔ σε αριθμούς. Πηγή: ΕΣΠΔ

Ανακοινώσεις

Επικαιρότητα - Συνεντεύξεις

Δείτε εδώ τα αρχικά συμπεράσματα από την αυτεπάγγελτη δράση

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου στο

της Αρχής με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ υπευ-

www.e-reportaz στις 19.3.2019: «Κ. Μενουδάκος: Η Ευρωπαϊκή

θύνων επεξεργασίας δεδομένων που δραστηριοποιούνται διαδικτυα-

Ένωση έχει πλέον ισχυρότερα μέσα για να επιβάλει την τήρηση

κά.

των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Δείτε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αρχής για τη σύννομη επεξερ-

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου στον

γασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρη Τάκη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1,

Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Υπουργού Οικονομικών

στις 7.4.2019. Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη στο

κατά απόφασης της Αρχής σχετικά με επιβολή προστίμου στη Γενική

“Weekend online 7.4.2019” (38’:32’’-52’:40’’).

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Περισσότερα εδώ.

Συνέντευξη του Γ. Ρουσόπουλου, ειδικού επιστήμονα της Αρ-

Δείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής την ενότητα «Προστασία Δεδομέ-

χής, στο www.insurancedaily.gr: «Η Αρχή Προστασίας Δεδομέ-

νων και Brexit», στην οποία περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώ-

νων δέχεται καταγγελίες αλλά δρα και αυτεπάγγελτα».

ματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με
την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρω-

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

παϊκή Ένωση.

Στατιστικά

Η Αρχή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτήτριες/

Τα στατιστικά της Αρχής για το διάστημα από

φοιτητές Νομικής τελευταίων ετών και πρόσφατους απόφοιτους που

25/5/2018 έως 15/4/2019:

ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της. Δείτε περισσότερα
εδώ.
Η Αρχή εφιστά την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας του Δημοσίου τομέα στις υποχρεώσεις τους βάσει του ΓΚΠΔ. Δείτε περισσότερα εδώ.

Αριθμός παραπόνων που έχει λάβει η Αρχή

860

Αριθμός περιστατικών παραβίασης προσωπικών
δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αρχή

121

Αριθμός Κωδίκων Δεοντολογίας που έχουν κατατεθεί στην Αρχή

2
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Εκδηλώσεις
Με αφορμή τον εορτασμό της 13ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, η Αρχή διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στις 28.1.2019 στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις 8 μήνες μετά». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Δείτε τις παρουσιάσεις των εισηγητών εδώ.

H Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ) διοργάνωσε, στις 4.2.2019 στον Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών, συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, με θέμα «Ελευθερία της Έκφρασης - Προστασία της Τιμής και της Ιδιωτικότητας», την οποία
συντόνισε ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος.

Στις 13.2.2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας της Αρχής στην έδρα της, παρουσία του Προέδρου, των μελών και των υπαλλήλων της.
Στις 2.3.2019 ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Ε. Σιουγλέ) πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Προστασία προσωπικών δεδομένων στις σχολικές
μονάδες» στα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του 4 ου σεμιναρίου του 5ου
Επιμορφωτικού Κύκλου 2018-2019.

Στις 6.3.2019 το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία (IPL) του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) διοργάνωσε εκδήλωση-συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο: «Μπροστά στην εφαρμογή του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR): Η νομολογιακή εμπειρία και οι νέες προκλήσεις», στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος.

Σε τομεακή σύσκεψη που έλαβε χώρα στις 8.3.2019 στο Υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο την προετοιμασία για αστυνομική και δικαστική
συνεργασία σε περίπτωση No Deal BREXIT, συμμετείχαν και παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της προστασίας προσωπικών
δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικοί επιστήμονες της Αρχής (Μ. Αλικάκου και Ε. Μαραγκού).

Στις 27.3.2019 ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Γ. Παναγοπούλου) πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο «Διαδίκτυο και συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ»,
στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στο πλαίσιο συνάντησης της Ομάδας Εργασίας του ΣΕΒ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
όπου παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της Αρχής σχετικά με τον βαθμό συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ των υπευθύνων επεξεργασίας
δεδομένων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο.

Στις 28.3.2019, ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Μ. Αλικάκου) παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Οι
υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης», σε επιμορφωτικό σεμινάριο στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Η Αρχή διοργάνωσε με επιτυχία στην έδρα της, τα διήμερα 1-2.3.2019 και 29-30.3.2019, σεμινάρια κατάρτισης σε DPO του τομέα Υγείας, στο
πλαίσιο του έργου «Problem-based training on the data protection reform package in GR and CY – TRAIN-GR-CY», που υλοποιεί σε σύμπραξη με το

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην
Ελλάδα και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο. Το εν λόγω πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Δείτε περισσότερα εδώ.

Στις 6.4.2019, στο Διεπιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία
Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, με θέμα «Τεχνολογικές Εξελίξεις και Δικαιοσύνη» συμμετείχε ο Γ. Τσόλιας, αν. μέλος της Αρχής, με
εισήγησή του με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ποινικό Δίκαιο».
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Λίγα λόγια για την Αρχή

Η

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

Εγγραφή

Γ
Ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη του 9 ου Συνεδρίου

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

Infocom Security 2019, «Cyber Security in the Age of Industry 4.0 - Challenges & Opportunities», που

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17-18.4.2019. Δείτε περισσότερα εδώ.

Στο πλαίσιο δύο κύκλων σεμιναρίων, στις 26-31.3.2019 και 2-7.4.2019, που διοργάνωσε ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με θέμα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, συμμετείχαν με
παρουσιάσεις τους ειδικοί επιστήμονες της Αρχής (Μ. Αλικάκου, Κ. Καρβέλη, Ε. Μαραγκού, Κ.
Λιμνιώτης, Ε. Σιουγλέ, Γ. Ρουσόπουλος). Τα θέματα που πραγματεύτηκαν αφορούσαν τον DPO, τα
δικαιώματα των υποκειμένων, τον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία, τη νομιμότητα της

επεξεργασίας, τη λογοδοσία, τη μελέτη εκτίμησης αντικτύπου, ζητήματα προστασίας δεδομένων στον
δημόσιο τομέα, την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-privacy) και την ασφάλεια
των δεδομένων.

Η Αρχή, είχε ενεργή συμμετοχή, δια εκπροσώπου της (Ε. Μαραγκού), σε ευρωπαϊκό διετές (20172019) πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας

Η

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

Χρήσιμες Συνδέσεις
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –υπό το φως του ΓΚΠΔ– στη Μολδαβία, στο πλαίσιο της
Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Μολδαβίας (EU Twinning project “Capacity Building of the National Centre for Personal Data Protection of the

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Republic of Moldova”). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 18-22.2.2019 και 8-12.4.2019.
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