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Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 25
Ιούλιος 2019

Περιεχόμενα Τεύχους
Η Αρχή έκρινε : σελ.1-3

Η Αρχή έκρινε…

πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, με το οποίο

Ανακοινώσεις : σελ.3

του ζητήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του για

Επικαιρότητα : σελ.3

Απόρριψη καταγγελίας του Συνδέσμου

να

Ιδιωτικών Σχολείων για την καταχώριση
δεδομένων στο «mySchool»
Η

Αρχή

απέρριψε

την

ενημερώνεται

επεξεργασίας

για

από

τον

προσφορές.

υπεύθυνο
Παρότι

Βιβλιογραφία : σελ.4

καταγγέλλων δεν συγκατατέθηκε στο SMS, ο

Στατιστικά : σελ.4

υπεύθυνος επεξεργασίας συνέχισε να του
του

στέλνει διαφημιστικά μηνύματα επικαλούμενος

Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σχετικά με την

την εξαίρεση του άρθρου 11 παρ. 3 του ν.

καταχώριση

δεδομένων

ΕΣΠΔ : σελ.4

ο

καταγγελία

Εκδηλώσεις : σελ.5

μαθητών/γονέων-

3471/2006 για την αποστολή διαφημιστικών

κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των ιδιωτικών

μηνυμάτων στους πελάτες του χωρίς τη

κοινωνικής ευθύνης. Η Αρχή, εξετάζοντας τα

σχολείων

βάση

συγκατάθεσή τους. Η Αρχή έκρινε ότι νομική

στοιχεία της υπόθεσης, έκρινε ότι οι κλήσεις

δεδομένων του ΥΠΕΘ με την ονομασία

βάση της επεξεργασίας των προσωπικών

είχαν διαφημιστικό χαρακτήρα και ότι o

«mySchool». Ειδικότερα έκρινε ότι είναι νόμιμη

δεδομένων των πελατών (στους οποίους

υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενημέρωνε ορθά

η καταχώριση στο σύστημα «mySchool» μόνο

εστάλη το παραπάνω μήνυμα), για την

για τα στοιχεία του, δυσχεραίνοντας την

των

των

αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων αποτελεί

άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων

ιδιωτικών σχολείων που κρίνονται αναγκαία

η συγκατάθεσή τους βάσει του άρθρου 11 παρ.

των δεδομένων. Στην εταιρεία επιβλήθηκε

για τον σκοπό της άσκησης της ιεραρχικής και

1 του ν. 3471/2006 και όχι η βάση που

πρόστιμο 5.000 ευρώ για παράβαση του

διαβαθμισμένης εποπτείας του ΥΠΕΘ και των

προβλέπεται κατ’ εξαίρεση στο άρθρο 11 παρ.

άρθρου 11 του ν. 3471/2006 καθώς για τη

δεδομένων των μαθητών/γονέων-κηδεμόνων

3 του ιδίου νόμου. Δείτε την απόφαση

διενέργεια

των ιδιωτικών σχολείων, η συλλογή και τήρηση

11/2019.

επεξεργασίας

στην

δεδομένων

ενιαία

των

κεντρική

εκπαιδευτικών

των οποίων προβλέπεται ειδικώς από το ισχύον
νομοθετικό καθεστώς ή είναι αναγκαία για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας των

Επιβολή προστίμου σε ιατρική εταιρεία
για μη νόμιμη διενέργεια διαφημιστικών

οικείων υπηρεσιών του ΥΠΕΘ. Δείτε την

τηλεφωνικών κλήσεων

απόφαση 10/2019.

Η Αρχή εξέτασε δύο καταγγελίες συνδρομητών

Αυστηρή

προειδοποίηση

γυμναστήριο

για

την

σε

αποστολή

διαφημιστικών SMS
Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πρώην πελάτη
γυμναστηρίου, ο οποίος έλαβε SMS μία ημέρα

των

κλήσεων

δεν

είχε

ο

υπεύθυνος

συμβουλευθεί

το

μητρώο του εν λόγω άρθρου. Δείτε την
απόφαση 13/2019.

Γνωστοποίηση

περιστατικού

παραβίασης από διαγνωστικό κέντρο
τηλεφωνίας για λήψη κλήσεων για διαφήμιση

Το διαγνωστικό κέντρο «Βιοϊατρική» υπέβαλε

πολυδύναμων ιατρείων. Μετά από διερεύνηση,

στην

διαπιστώθηκε ότι οι κλήσεις διενεργήθηκαν

παραβίασης

από εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Η

χαρακτήρα

που

περιγράφει

εν λόγω εταιρεία υποστήριξε ότι οι κλήσεις

περιστατικό

εκ

παραδρομής

αποστολής

έγιναν

αποτελεσμάτων

ιατρικών

εξετάσεων

στο

πλαίσιο

δράσης

εταιρικής

Αρχή

γνωστοποίηση
δεδομένων

περιστατικού
προσωπικού
μεμονωμένο
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εξεταζόμενου

σε

τηλεομοιοτυπίας.

τρίτο

πρόσωπο

μέσω

για

την

υποστήριξη

της

τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης

πειθαρχικής αναφοράς του, πλην όμως ο

ενημέρωσης

καταγγελλόμενος

τον

κοινοποίησης της απάντησής του στην Αρχή,

με

συγκεκριμένου

καταγγέλλοντα, ως όφειλε, ότι προτίθεται να

επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να

και

προβεί

των

ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των

διαχείριση

μεμονωμένου

του

περιστατικού

ενημέρωσε

και

μη

τις

προσωπικών του δεδομένων για άλλον σκοπό

αποφάσεων των υγειονομικών επιτροπών για

προβλεπόμενες στο άρθρο 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ

από εκείνον για τον οποίο τα συνέλεξε και

την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω

διορθωτικές εξουσίες της. Δείτε την απόφαση

απηύθυνε στον καταγγελλόμενο-διαχειριστή

επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να

14/2019.

επίπληξη για μη ενημέρωση του υποκειμένου

προσφύγουν στην Αρχή. Δείτε την απόφαση

Επίπληξη στη ΔΕΗ για μη εμπρόθεσμη

των δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία

20/2019.

των προσωπικών του δεδομένων. Δείτε την

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά

κάποια

ενημέρωση υποκειμένου δεδομένων

απόφαση 16/2019.

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η ΔΕΗ δεν
ικανοποίησε

το

δικαίωμα

πρόσβασης

υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή απηύθυνε
στη ΔΕΗ επίπληξη για την καθυστερημένη –
λόγω

παρέλευσης

ενός

μηνός

απόφασης της Αρχής

Αποστολή

αζήτητης

επικοινωνίας

μέσω

πολιτικής
μηνυμάτων

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η Αρχή απέρριψε αίτηση θεραπείας κατά της
66/2013 απόφασής της. Η αίτηση υποβλήθηκε
μετά

την

πάροδο

μεγάλου

χρονικού

την

Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε

διαστήματος, χωρίς επίκληση νέων στοιχείων,

παραλαβή του αιτήματος– απάντησή της ως

υποψήφιο ευρωβουλευτή, για παραβίαση του

πέραν εκείνων που ελήφθησαν υπόψη και

υπευθύνου

άρθρου 11 του ν. 3471/206 λόγω αποστολής

αξιολογήθηκαν

αζήτητης

απόφαση. Η Αρχή έκρινε ότι η προσβαλλόμενη

επεξεργασίας

από

επεξεργασία

καταγγέλλοντος

από

ασκήσει

περαιτέρω

του

δεν

να

σε

δεν

ότι

απαιτείται

προς

καταγγέλλοντα σχετικά με την

τον

αδυναμία

πολιτικής

επικοινωνίας,

μέσω

συντρέχει

προϋποθέσεων

αιτιολογημένη και ότι δεν συντρέχει λόγος

Επίπληξη σε διαχειριστή πολυκατοικίας

νομιμότητας για την εν λόγω επεξεργασία.

επανεξέτασής της. Δείτε την απόφαση 22/2019.

Συγκεκριμένα, ο καταγγελλόμενος συνέλεξε την

Απόρριψη

μη

ενημέρωση

διαμερίσματος
επεξεργασία

ιδιοκτήτη

για
των

περαιτέρω

προσωπικών

του

δεδομένων
Ιδιοκτήτης

διαμερίσματος

πολυκατοικίας

κατήγγειλε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας
ότι

προσκόμισε

και

κατέθεσε

–για

καμία

εκ

των

να

ηλεκτρονική διεύθυνση της παραλήπτριας από
το διαδίκτυο, χωρίς να έχει προϋπάρξει καμία
επικοινωνία μαζί της. Δείτε την απόφαση

νόμιμη

προσβαλλόμενη

την απόφαση 15/2019.

χωρίς

είναι

την

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου,

απόφαση

από

άμεσης ικανοποίησης του αιτήματός του. Δείτε

για

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

νομίμως

φαίνεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση
τη

Η Αρχή έκρινε ότι δεν

έγινε

καταγγελίας

και

πλήρως

κατά

ΑΑΔΕ

σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιωμάτων
πρόσβασης και διόρθωσης

19/2019.

Κατόπιν καταγγελίας κατά της Ανεξάρτητης

Προειδοποίηση στον ΕΦΚΑ για μη

Αρχής Δημοσίων Εσόδων για μη ικανοποίηση

ενημέρωση ασφαλισμένου

του δικαιώματος φορολογουμένου διόρθωσης
σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται

την

στην

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι ο ΕΦΚΑ δεν

υπόψη για τον σχηματισμό του προφίλ του στο

υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο καταγγέλων

ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ο οποίος είχε

Taxis, καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης

αντίγραφα

προσφύγει

υποστήριξη

πειθαρχικής

αναφοράς–

υγειονομικής

στα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο

κοινοχρήστων δαπανών του διαμερίσματος του

επιτροπής, για την ταυτότητα των ιατρών

προστασίας δεδομένων (DPO) της ΑΑΔΕ, η Αρχή

καταγγέλοντος

προηγούμενη

μελών της επιτροπής καθώς και για το

απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσία

ενημέρωση και συγκατάθεσή του. Η Αρχή

δικαίωμά του να προσφύγει στην Αρχή, η Αρχή

αβάσιμη, διότι α) η ΑΑΔΕ ενημέρωσε τον

έκρινε ότι η χρήση των επίμαχων στοιχείων

απηύθυνε στον ΕΦΚΑ προειδοποίηση για τη μη

καταγγέλλοντα για τα στοιχεία επικοινωνίας

των

εξοφλητικών
χωρίς

την

αποδείξεων

κατά

απόφασης
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του DPO της, β) ο καταγγέλλων δεν επικαλείται παραβίαση του
δικαιώματος διόρθωσης των δεδομένων που τον αφορούν και γ) οι

Ανακοινώσεις

αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν έχουν απορρίψει το αίτημα
του

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα σε συνερ-

καταγγέλλοντος αλλά το εξετάζουν στο πλαίσιο της οικείας

γασία με την Αρχή πραγματοποίησαν, με αφορμή τον 1 χρόνο του

φορολογικής νομοθεσίας και διαδικασίας. Δείτε την απόφαση

ΓΚΠΔ, ενημερωτική καμπάνια με θέμα «Πάρε στα χέρια σου τον

23/2019.

έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων!», σε αεροδρόμια της Ελλά-

μεταβολής

των

στοιχείων

της

φορολογικής

κατοικίας

Απόρριψη προσφυγών αλλοδαπών για διαγραφή από το
ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

δας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδο, Κω). Η καμπάνια
ξεκίνησε τον Μάιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο.
Δείτε τον απολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας

Η Αρχή απέρριψε δύο προσφυγές αλλοδαπών για διαγραφή από το

Δεδομένων για τον 1 χρόνο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομέ-

ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι, στην πρώτη περίπτωση, υπάρχουν

νων εδώ.

σοβαρές ενδείξεις ότι ο αλλοδαπός τέλεσε το αδίκημα της χρήσεως
πλαστών εγγράφων και πριν την παρέλευση τριετίας από την αρχική
του εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του και, στη

Δείτε το βίντεο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
για τον 1 χρόνο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εδώ.

ανωτέρω

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019 ο κατάλογος με τα είδη

καταλόγους για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και προ της

των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διε-

παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίστηκε η

νέργεια εκτίμησης αντίκτυπου βάσει του άρθρου 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ

διατήρηση της καταχώρισής του στους εν λόγω καταλόγους. Δείτε τις

(απόφαση 65/2018). Ο εν λόγω κατάλογος ομαδοποιεί και εξειδικεύει

αποφάσεις 9/2019 και 17/2019.

περαιτέρω τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην

Απόρριψη καταγγελίας κατά εταιρείας για μη ικανοποίηση

απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ με παράθεση και ενδεικτικών παρα-

δεύτερη

περίπτωση,

καθότι

καταχωρίσθηκε

στους

δικαιώματος διαγραφής
Κατόπιν καταγγελίας κατά εταιρείας e-food, για παραβίαση του
προβλεπόμενου δικαιώματος διαγραφής, καθώς και αντίστοιχης
παραβίασης της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 4 του ΓΚΠΔ, η Αρχή
απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, διότι δεν

δειγμάτων. Για να δείτε τον κατάλογο στην ιστοσελίδα της Αρχής, πατήστε εδώ.
H Αρχή καλεί τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας να προβούν άμεσα
στην εκπλήρωση της υποχρέωσης ορισμού υπευθύνου προστασίας
δεδομένων (DPO). Δείτε το δελτίο Τύπου εδώ.

διαπιστώθηκε η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του
καταγγέλλοντος στο σύστημα αρχειοθέτησης της καταγγελλόμενης

Επικαιρότητα - Συνεντεύξεις

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

εταιρείας, καθώς και η χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της. Δείτε
την απόφαση 24/2019.

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου, στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» του Π. Βασιλόπουλου στο Πρώτο
Πρόγραμμα στις 31.5.2019. Δείτε τη συνέντευξη εδώ.

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μπροστά στα γεγονότα» του Ν. Μερτζάνη, στις
3.7.2019, σχετικά με την πολιτική επικοινωνία. Δείτε τη συνέντευξη
εδώ.
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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:
Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας και τους φορείς παρακολούθησης δυνάμει του Κανονισμού 2016/679 (έκδοση που εγκρίθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση).

Κατευθυντήριες γραμμές 2/2019 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της
παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων (έκδοση για δημόσια διαβούλευση).

Κατευθυντήριες γραμμές 3/2019 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συσκευών βίντεο (έκδοση για δημόσια διαβούλευση).
Γνώμες
Ετήσια Έκθεση 2018

Άλλα νέα

Στατιστικά
Βιβλιογραφική Επικαιρότητα
& Αρθρογραφία
Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Άρθρο του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου, στην
Καθημερινή της 24.5.2019 για τον 1 χρόνο ΓΚΠΔ: «Τα

πρώτα δείγματα γραφής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων».

Τα στατιστικά της Αρχής για το διάστημα από
25/5/2018 έως 17/5/2019 :
Αριθμός παραπόνων που έχει λάβει η Αρχή

930

Αριθμός περιστατικών παραβίασης προσωπικών
δεδομένων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αρχή

136

Αριθμός Κωδίκων Δεοντολογίας που έχουν κατατεθεί στην Αρχή

2
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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
Εκδηλώσεις
Μπορείτε να δείτε εδώ τον χαιρετισμό του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου, στο συνέδριο της
InfoCom Security 2019 για την ψηφιακή ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στις 17-18.4.2019 στην
Αθήνα.

Στις 8-10.5.2019 διεξήχθη η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων στην
Τιφλίδα της Γεωργίας. Η Σύνοδος αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο και συμμετέχουν σε αυτήν οι
Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών
της Ευρώπης που έχουν αναγνωρισμένες Αρχές, καθώς και παρατηρητές όπως η Επιτροπή της ΕΕ και το

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

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

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

Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της Συνόδου συζητήθηκαν θέματα όπως οι εξελίξεις έναν χρόνο
μετά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και η
προστασία των προσωπικών δεδομένων από τους διεθνείς οργανισμούς. Η Αρχή εκπροσωπήθηκε από
τον Πρόεδρο, Κ. Μενουδάκο, και τον Διευθυντή, Β. Ζορκάδη. Δείτε περισσότερα εδώ.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας

Στις 14.6.2019 επισκέφθηκε την Αρχή ομάδα εκπροσώπων του ευρωπαϊκού δικτύου εκκλησιών και
χριστιανικών ΜΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη,
Eurodiaconia. Ενημερώθηκαν από ειδικό επιστήμονα της Αρχής (Ε. Σιουγλέ) για την έννοια της συγκατάθεσης και τα δικαιώματα των υποκειμένων των
δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ και ακολούθησε σχετική συζήτηση.

Στις 20.6.2019, στο πλαίσιο επιμορφωτικής ημερίδας που διοργάνωσε το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και ζητήματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον», ειδικός επιστήμονας της
Αρχής (Ε. Σιουγλέ) παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Προστασία προσωπικών δεδομένων στις σχολικές μονάδες και ζητήματα ειδικής αγωγής και
ενταξιακής εκπαίδευσης».

Στις 27.6.2019, ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, παρουσίασε εισήγηση στο πλαίσιο της ημερίδας «Big Data and Insurance Fraud Detection»,
που διοργάνωσαν τα εργαστήρια Στατιστικής και Αξιολόγησης Τεχνολογιών-Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την αρωγή
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Η Αρχή, είχε ενεργή συμμετοχή, με εκπρόσωπό της ειδικό επιστήμονα (Ε. Μαραγκού), σε ευρωπαϊκό διετές πρόγραμμα (2017-2019) για την ανάπτυξη
και ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου της 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 3-7.6.2019 και στις 15-19.7.2019.

Σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 216/679 στην πράξη», η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2019 στα Ιωάννινα, την Αρχή εκπροσώπησε το αναπλ. μέλος Ε. Δημογεροντάκης.
Συνεχιζόμενη επιμόρφωση
Συνεχίστηκαν στις 17, 22, 28, 29 Μαΐου και 18, 19, 20 Ιουνίου 2019, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τα επιμορφωτικά
σεμινάρια με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οι υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης», με εισηγητές ειδικούς επιστήμονες της
Αρχής (Μ. Αλικάκου, Κ. Καρβέλη, Κ. Λιμνιώτης, Γ. Παναγοπούλου, Γ. Ρουσόπουλος).
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