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Περιεχόμενα Τεύχους
Η Αρχή έκρινε : σελ.1-3

Νομιμότητα

δεν

Ευρωπαϊκά-Διεθνή : σελ.4

αμφισβητείται ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία

Η Αρχή απαντά : σελ.4

ουδέποτε ικανοποίησε εγγράφως και πλήρως

Ανακοινώσεις : σελ.5

Στην

Η Αρχή έκρινε...
διαβίβασης

ιατρικού

προκειμένη

δε

περίπτωση

το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος.

φακέλου
Η Αρχή έκρινε ότι το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Επεξεργασία

δεδομένων

υγείας

δύναται να χορηγήσει τις ζητηθείσες από την

υπαλλήλου δήμου

Εθνική

Η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει επί της

Αρχή

Ιατρικώς

Υποβοηθούμενης

Επικαιρότητα : σελ.5
Βιβλιογραφική επικαιρότητα : σελ.5
Εκδηλώσεις : σελ.6-7

Αναπαραγωγής πληροφορίες που αφορούν

νομιμότητας

στην εφαρμογή παρένθετης μητρότητας σε

ακολουθήθηκε σε υγειονομικές επιτροπές,

πόρισμα ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος

πρόσωπο ηλικίας 67 ετών από ιατρό και τη

καθώς

φαίνεται να ενεπλάκη σε τροχαίο κατά το οποίο

μετέπειτα, εξαιτίας των ιατρικών πράξεων που

αρμοδιότητα άλλων δικαιοδοτικών οργάνων,

ο

διενεργήθηκαν από τον τελευταίο, νοσηλεία

τα οποία θα κρίνουν αν και σε ποιο βαθμό

θανάσιμα. Η Αρχή έκρινε ότι η αιτούσα δύναται

της ασθενούς στο Κέντρο αυτό, χωρίς την

ακολουθήθηκε η κατά νόμο διαδικασία, ως και

να λάβει τα αιτούμενα στοιχεία για δικαστική

προηγούμενη άδεια της Αρχής. Δείτε την

αν τα δημόσια έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν

χρήση, καθώς η αγωγή αποζημίωσης για

απόφαση 116/2017.

στη

ψυχική οδύνη είχε άμεση συνάφεια με τα

Προειδοποίηση

για

ικανοποίηση

δικαιώματος πρόσβασης

ο

της

διαδικασίας

έλεγχος

αυτός

διαδικασία

που

ανήκει

αυτή

στην

νομίμως

πατέρας

χρησιμοποιήθηκαν και είναι ακριβή κατά

αιτούμενα

περιεχόμενο.

124/2017.

Εάν

δευτεροβάθμιας

οι

γνωμοδοτήσεις

υγειονομικής

της

επιτροπής

της

αιτούσας

στοιχεία.

Δείτε

τραυματίστηκε

την

απόφαση

Γνωστοποίηση αρχείων στο πλαίσιο

Με την απόφασή της 118/2017, η Αρχή

περιέχονται σε δικογραφία ή γίνει επίκλησή

επέβαλε σε καταγγελλόμενη εταιρεία την

τους από την εισαγγελική αρχή, ως στοιχείο της

κύρωση της προειδοποίησης, με αποκλειστική

κατηγορίας,

προθεσμία ενός μηνός από τη λήψη της

εναπόκειται στο δικαστήριο, που θα δικάσει

Η Αρχή ενέκρινε, υπό συγκεκριμένους όρους,

απόφασης, για την πλήρη ικανοποίηση του

την υπόθεση, να κρίνει τη νομιμότητά της ως

την ίδρυση και λειτουργία των αρχείων που

δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος

αποδεικτικού μέσου. Δείτε την απόφαση

γνωστοποίησε

στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον

120/2017.

Διαδικασιών & Δεοντολογίας στο πλαίσιο

αφορούν

ως

διαγωνισμούς

υποκείμενο
ανάθεσης

(σε

μελετών,

ποιους
στους

για

παράβαση

καθήκοντος,

Άδεια για χορήγηση πορίσματος ΕΔΕ

διεξαγωγής

εκλογών

για

ανάδειξη

επικεφαλής νέου πολιτικού φορέα

η

Ανεξάρτητη

Επιτροπή

διεξαγωγής προκριματικών εκλογών για την
ανάδειξη του επικεφαλής νέου πολιτικού

οποίους λάμβανε μέρος η καταγγελλόμενη

Η Αρχή χορήγησε άδεια στην αστυνομική

φορέα. Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή της

εταιρεία, συμμετείχε –ως τμήμα του φακέλου

διεύθυνση προσωπικού του Αρχηγείου της

εκλογικής

της εταιρείας– το πτυχίο και το όνομά του).

ΕΛΑΣ προκειμένου να χορηγήσει σε αιτούσα

επικεφαλής, μπορεί να καταρτιστεί α) αρχείο

διαδικασίας

επιλογής
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του

ψηφισάντων, η τήρηση του οποίου δεν μπορεί

ευρώ, την κάλεσε να διαγράψει κάθε αρχείο με

προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων να

να υπερβαίνει τους δύο μήνες μετά την

στοιχεία

κατά

είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ευχερώς ό,τι

ολοκλήρωση του β’ γύρου των προκριματικών

παράβαση της νομοθεσίας και να εφαρμόσει

τους αφορά, και να αποσαφηνίζεται πού

εκλογών, β) αρχείο μελών του νέου πολιτικού

κατάλληλες διαδικασίες για την ικανοποίηση

μπορούν να απευθύνονται προκειμένου να

φορέα, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να

των δικαιωμάτων ενημέρωσης και αντίρρησης.

ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και

τηρηθούν

Χορήγηση άδειας για τη δια του Τύπου

αντίρρησης. Δείτε την απόφαση 134/2017.

ενημέρωση

Νομιμότητα πρόσβασης των ιδρυμάτων

επ’

αόριστον,

και

γ)

αρχείο

εθελοντών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας
και τη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών, το

τηρεί

μηνών μετά την ολοκλήρωσή του β’ γύρου των

Ασφαλιστική

προκριματικών εκλογών. Δείτε την απόφαση

Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών για τη δια του

Η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ γνωστοποίησε την ένταξη

126/2017.

Τύπου

ασφαλισμένων/

των ιδρυμάτων πληρωμών στη λίστα των

Πρόστιμο σε εταιρεία για ανεπιθύμητες

αντισυμβαλλομένων, πελατών, εργαζομένων

νομιμοποιούμενων αποδεκτών του Αρχείου

και προμηθευτών τους για τη διαβίβαση των

Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων, οι

δεδομένων τους από την πρώτη στη δεύτερη

προϋποθέσεις τήρησης του οποίου έχουν

Υποβλήθηκε στην Αρχή πλήθος καταγγελιών

λόγω συγχώνευσης, έκρινε δε ότι η ως άνω

οριστεί με την απόφαση 6/2006 της Αρχής. Η

αναφορικά

τηλεφωνικές

ενημέρωση πρέπει να αναρτηθεί και στους

Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το

κλήσεις από την εταιρεία Voice Telemedia. Από

διαδικτυακούς τόπους των εταιρειών. Δείτε την

ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη

τη

απόφαση 131/2017.

λειτουργία των ιδρυμάτων πληρωμών και τις

Άδεια ενημέρωσης δια του Τύπου και

διευκρινίσεις ενός συγκεκριμένου ιδρύματος

συνολική

ανεπιθύμητες
εξέταση

των

καταγγελιών

προέκυψε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας α)

προβαίνει σε αυτοματοποιημένες κλήσεις για
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς
την

προηγούμενη

συγκατάθεση

των

ειδική

προς

υποκειμένων

τούτο
των

ΑΕ

και

ενημέρωση

διάθεση

άδεια

στην

Αγροτική

την

Ergo

Ανώνυμη

πληρωμών στο Αρχείο Επιχειρήσεων της

Η

με

Αρχή χορήγησε

που

οποίο θα τηρείται για χρονικό διάστημα δύο

τηλεφωνικές κλήσεις

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

συνδρομητών

των

δεδομένων

σε

Εταιρεία

Διαχείρισης Απαιτήσεων

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

πληρωμών που αιτήθηκε την πρόσβαση στο
ανωτέρω αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, διαπίστωσε ότι
δεν

αποδεικνύεται

συμφέρον

προφανώς

Η τράπεζα ATTICA BANK γνωστοποίησε στην

υπέρτερο

δεδομένων, β) σε πραγματοποίηση κλήσεων

Αρχή

χωρίς να εξετάζει επαρκώς αν οι συνδρομητές

μεταβίβαση

των καλούμενων αριθμών έχουν καταχωρήσει

πιστώσεων

τους αριθμούς τους στο μητρώο «opt-out» του

εταιρεία ειδικού σκοπού που εδρεύει στο

παρόχου τους, γ) δεν ικανοποιεί επαρκώς την

Λουξεμβούργο, η οποία με σύμβαση ανέθεσε

υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των

τη διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου σε

δεδομένων ούτε ικανοποιεί αποτελεσματικά το

ημεδαπή εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα.

Η Αρχή επέβαλε στην εταιρεία «Vodafone-

δικαίωμα αντίρρησης, δ) χρησιμοποιεί ως

Ακολούθως, η τράπεζα ζήτησε να ενημερώσει

Πάναφον» διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για

βασικό αρχείο για την κατάρτιση των προς

τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις

παραβίαση του άρθρου 10 του ν. 2472/1997,

κλήση αριθμών παλαιούς καταλόγους του ΟΤΕ,

ανωτέρω απαιτήσεις ότι τα προσωπικά τους

αφού

γεγονός που παραβιάζει την υποχρέωση του

δεδομένα θα διαβιβαστούν από την τράπεζα,

οργανωτικά

υπευθύνου

αρχεία

αίτημα που δέχτηκε η Αρχή υπό όρους, όπως

ταυτοποίηση του συνδρομητή, με αποτέλεσμα

επικαιροποιημένα. Με την απόφαση 127/2017,

να αναφέρονται με σαφήνεια οι κατηγορίες

περιστατικό

η Αρχή επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 70.000

των απαιτήσεων που έχουν τιτλοποιηθεί

δεδομένων.

να

τηρεί

τα

ότι

προέβη

σε

τιτλοποίηση

χαρτοφυλακίου
σε

οριστική

δανείων

καθυστέρηση

εν

σχέσει

προς

αυτό

και

υποκειμένου,

και

προκύπτει

σε

πληρωμών. Δείτε την απόφαση 135/2017.

επειδή

καν

δεν

κίνδυνος

φαίνεται
για

το

του
να

ίδρυμα

Μη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για
την ταυτοποίηση συνδρομητή

δεν

εφαρμόστηκαν
μέτρα

τα

κατάλληλα

ασφάλειας

παραβίασης
Απευθύνει

για

την

προσωπικών

σύσταση

για
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την

προσαρμογή της διαδικασίας ταυτοποίησης
των συνδρομητών όταν επισκέπτονται με

αιτιολογία με βάση την οποία το δικαστήριο
κατέληξε

σε

απαλλακτική

για

τον

φυσική παρουσία καταστήματα του υπευθύνου

Μη ενημέρωση υπαλλήλου σχετικά με

επεξεργασίας και τον αυστηρό έλεγχο τήρησής

τη διαβίβαση δεδομένων του

εισαγγελικής πρότασης που αναφέρεται στον

τους. Δείτε την απόφαση 140/2017.

Η Αρχή απηύθυνε σύσταση σε δημόσια

εν λόγω κατηγορούμενο. Δείτε την απόφαση

παύση

υπηρεσία για μη ενημέρωση υπαλλήλου της

150/2017.

δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων

σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων του

Πρόστιμα

εργαζομένων

προσωπικού του μητρώου σε τρίτον για

ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης

Με την απόφασή της 142/2017, η Αρχή

επεξεργασία έγινε νομίμως και χωρίς να

Δικηγόρος

επέβαλε

Προειδοποίηση

για

προσφεύγοντα κρίση, καθώς και το τμήμα της

και

συστάσεις

για

μη

δικαστική χρήση. Έκρινε ότι η συγκεκριμένη
προσέφυγε

στην

απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του

καταγγέλλοντας

υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον α) τα

δημοσιεύματος από ιστολόγιο και ιστοσελίδες

τερματίσει

τη

προσωπικών

δεδομένων

σε

καταγγελλόμενη

εταιρεία

τη

παράνομη

Αρχή

διοικητική κύρωση της προειδοποίησης να

διατήρηση

αιτούμενα στοιχεία ήταν συναφή με την

ειδησεογραφικού χαρακτήρα που αφορούσαν

της

εκκρεμή αστική δίκη (αγωγή διατροφής) και

στη σύλληψή του στο πλαίσιο εισαγγελικής

σχετικών με αξιολόγηση. Και τούτο, διότι,

αναγκαία στον τρίτο για την αντίκρουση της

έρευνας σχετικά με εγκληματική οργάνωση. Η

καταρχάς, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του

αγωγής ως εναγομένου και β) η εν λόγω

Αρχή έκρινε ότι η διάδοση προσωπικών

φακέλου ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία έχει

χορήγηση προβλέπεται σε ρητή διάταξη νόμου.

δεδομένων του προσφεύγοντος έλαβε χώρα

όντως λάβει τη συγκατάθεση καθενός από τους

Δείτε την απόφαση 144/2017.

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το

δημοσιοποίηση

απλών

εργαζομένων

εργαζομένους για την επεξεργασία αυτή. Το
γεγονός ότι κανείς από τους εργαζόμενους δεν

αναγκαίο για την ενημέρωση του κοινού για τη

Άρνηση

χορήγησης

άδειας

συγκεκριμένη είδηση με την οποία συνδέθηκε,

έχει ατομικώς ισχυρισθεί ή καταγγείλει αθέμιτη

επεξεργασίας δεδομένων υγείας

δεδομένου μάλιστα ότι η επίμαχη πληροφορία,

επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων δεν

Η Αρχή δεν χορήγησε άδεια επεξεργασίας

στο μέτρο που ο προσφεύγων αθωώθηκε

πληροί τους όρους της ελεύθερης, ρητής,

ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική

δικαστικά, δημιουργεί πλέον ανακριβή, ελλιπή

ειδικής και εν πλήρη επιγνώσει δήλωση

χρήση (αντίκρουση αίτησης ασφαλιστικών

και παραπλανητική εντύπωση για το πρόσωπό

βουλήσεως, ούτε προκύπτει στην υπό κρίση

μέτρων),

του για πάνω από 3 έτη. Η Αρχή επέβαλε

περίπτωση ότι τα έννομα συμφέροντα της

εξετάσεων του υποκειμένου των δεδομένων

πρόστιμα

ύψους

εταιρείας

και

καθώς

η

χρήση

των

ιατρικών

2.000

ευρώ

των

θεωρείται απρόσφορη για την αντίκρουση των

περίπτωση

των

συγκεκριμένων ισχυρισμών που προβάλλει ο

συστάσεις αναφορικά με την ικανοποίηση του

υποκειμένων των δεδομένων. Επιπλέον, είναι

αιτών στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ

δικαιώματος αντίρρησης. Δείτε τις αποφάσεις

προφανές ότι, για τη διαπίστωση της τήρησης

παράλληλα δεν πληρούται και η αρχή της

151 και 152/2017.

της αρχής της ίσης μεταχείρισης, είναι δυνατή,

αναλογικότητας των δεδομένων. Διαβιβάστηκε

η

στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών αντίγραφο

ενημέρωση

κάθε

ενδιαφερόμενου

εργαζόμενου ατομικά.

Κυρώσεις

της απόφασης, της καταγγελίας του αιτούντος,

για

μη

ικανοποίηση

και κάθε σχετικό έγγραφο του φακέλου της
υπόθεσης, για τους λόγους που αναφέρονται

δικαιώματος πρόσβασης

ζήτησε εγγράφως από την τράπεζα να του

Απόρριψη

γνωστοποιήσει τα πρόσωπα τα οποία κατά

πλήρους

συγκεκριμένο

απόφασης

χρονικό
τα

διάστημα

στοιχεία

τραπεζικού

λογαριασμού του, ουδέποτε έλαβε απάντηση.
Η Αρχή επέβαλε στην τράπεζα πρόστιμο ύψους
10.000

ευρώ

υποχρέωσής

για
της

προσφεύγοντα

μη
να

εντός

εκπλήρωση
απαντήσει

της

της
στον

προβλεπόμενης

προθεσμίας, καθώς και την κύρωση της
προειδοποίησης να ικανοποιήσει το δικαίωμα

πρόσβασής του εντός 5 ημερών από τη λήψη
της

απόφασης.

Επιπλέον,

της

απηύθυνε

περαιτέρω συστάσεις σχετικά με την ασφάλεια
των δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών
και τη διευκόλυνση των πελατών της όσον
αφορά

την

απόδειξη

Γνωμοδοτήσεις

στο σκεπτικό της απόφασης 148/2017.

Πελάτης τράπεζας κατήγγειλε ότι παρόλο που

επεξεργάστηκαν

επιπλέον

κάθε

προφανώς

και

προχώρησε

για

συμφερόντων

υπερέχουν

δικαιωμάτων

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

και αντίρρησης. Δείτε την απόφαση 143/2017.

άσκησης

των

προβλεπόμενων δικαιωμάτων τους πρόσβασης

αιτήματος
αντιγράφου

χορήγησης

-Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο στοιχεί-

δικαστικής

ων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Δείτε τη γνωμοδότηση 6/2017.

Δικηγόρος

που

εκπροσωπούσε

υπεύθυνο

επεξεργασίας σε υπόθεση που εκκρεμούσε
ενώπιον της Αρχής ζήτησε πλήρες αντίγραφο
απόφασης

ποινικού

δικαστηρίου

που

συμπεριλαμβανόταν στο φάκελο της υπόθεσης.
Δεδομένου

ότι

στη

ζητηθείσα

-Γνωμοδότηση σχετικά με ασυμβίβαστη
ιδιωτική δραστηριότητα για Μέλη της
Αρχής ή του προσωπικού της Γραμματείας της. Δείτε τη γνωμοδότηση 7/2017.

απόφαση

περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
σχετικά με ποινική δίωξη τρίτων προσώπων, η

Αρχή έκρινε ότι δεν είναι επιτρεπτό να
χορηγηθεί στον αιτούντα πλήρες αντίγραφο της
απόφασης, αλλά μόνον απόσπασμα αυτής, στο
οποίο να περιλαμβάνονται τα τμήματα που
αφορούν στον προσφεύγοντα, δηλαδή το
σκέλος του σκεπτικού στο οποίο περιέχεται η
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σε

Ευρωπαϊκά-Διεθνή

Η Αρχή απαντά…
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Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

-Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη
«Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης»

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ένα μέλος του προσωπικού ή ένας εξωτερικός

και τις «Παρεκκλίσεις σχετικά με Διε-

συνεργάτης που διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την

θνείς Διαβιβάσεις-Άρθρο 49» αναρτήθη-

επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ.

καν για δημόσιο σχολιασμό. Δείτε εδώ.

εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι

-Μετά το δημόσιο σχολιασμό τους, υιο-

αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

θετήθηκαν οι οριστικές εκδόσεις των

Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με

κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με

τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) ή ο εκτελών την επεξεργασία (Processor).

την «Κατάρτιση προφίλ και αυτοματο-

Πατήστε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

ποιημένη

1. Ποιοι οργανισμοί πρέπει να ορίζουν DPO;

«Γνωστοποίηση περιστατικών παραβία-

λήψη

αποφάσεων»,

σης δεδομένων».
2. Δεν υποχρεούμαι, αλλά επιθυμώ να ορίσω DPO στην επιχείρησή μου. Τι ισχύει σε αυτή την
περίπτωση;

-Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη
Συγκατάθεση (δεν έχει ακόμα οριστικο-

3. Μπορεί να οριστεί ένας DPO για περισσότερους φορείς ή οργανισμούς;
4. Ποια είναι τα καθήκοντα του DPO;

5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη ενός DPO;
6. Ο DPO είναι υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης;
7. Τι επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να έχει ο DPO; Προβλέπεται σχετική πιστοποίηση;

ποιηθεί) (wp259)
-Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη
Διαφάνεια (δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί) (wp260)
-Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών
προστίμων για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679 (wp 253).

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ΑνθρωΕπιστροφή στην αρχική σελίδα

πίνων Δικαιωμάτων
Ο εργοδότης μπορεί να έχει πρόσβαση

σε αρχεία υπολογιστή σε εργασιακό
χώρο, αρκεί ο χρήστης του υπολογιστή
να μην τα έχει σαφώς χαρακτηρίσει ως
«ιδιωτικά». Δείτε το δελτίου Τύπου του
ΕΔΑΔ εδώ.
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Επικαιρότητα
Στις 8.11.2017 πραγματοποιήθη-

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα
& Αρθρογραφία

κε συνάντηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου με τον Πρόεδρο της Αρχής,
κ. Κ. Μενουδάκο, ο οποίος του

επέδωσε την ετήσια έκθεση της
Αρχής για το έτος 2016. Δείτε εδώ
τα βασικά σημεία των δηλώσεων
του Προέδρου της Αρχής. Ενδεικτική κάλυψη από ΜΜΕ, εδώ.

 Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) στον
Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Τσόλιας Γρηγόρης, Περιοδικό IT SECURITY, τεύχος 51,
σελ. 40 επ.
Εξελίξεις στον τομέα της επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: από την Ασφάλεια στην Ελευθερία και την διεύρυνση της προστατευόμενης επικοινωνίας (Αφιέρωμα στο απόρρητο των επικοινωνιών και τα
προσωπικά δεδομένα)

Η Αρχή διοργάνωσε Επετειακή Ημερίδα με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουρ-

Τσόλιας Γρηγόρης, Ποινική Δικαιοσύνη 2017, σελ. 789

γίας της στις 22 Μαρτίου 2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπορείτε

 ΔΕΕ υποθ. C-203/2015, C-698/2015, απόφ. της
21.12.2016

να δείτε το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις παρουσιάσεις εδώ.

(Παρατηρήσεις στην απόφαση TELE2)
Γρηγόρης Τσόλιας, ΔiΜΕΕ, τ. 1/2017

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ανακοινώσεις

γηση άδειας διαβίβασης προσωπικών

Νέο δίκαιο - νέες υποχρεώσεις - νέα
δικαιώματα. Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου, Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός.

δεδομένων προς δημόσιες αρχές των

Λίλιαν Μήτρου

Η Αρχή εξέδωσε δελτίο Τύπου σχετικά
με αίτημα της Novartis Ελλάς για χορή-

ΗΠΑ.
Όλες οι άδειες διαβίβασης βάσει BCR

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

είναι πλέον διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της Αρχής => Θεματικές Ενότητες =>

Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός ΕΕ-BCR
=> Άδειες διαβίβασης με βάση BCR.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ
Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων.
Εισαγωγή: Γιώργος Δελλής, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή
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Εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος: Οδεύοντας προς ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας στην
Ελλάδα, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 23-25.10.2017, πραγματοποίησε ομιλία ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Φ. Παναγοπούλου), στη θεματική
«Προστασία δεδομένων και προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος: Εμπιστευτικότητα, Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την
Προστασία Δεδομένων και εσωτερικοί μηχανισμοί αναφοράς».

Στις 21.11.2017 πραγματοποιήθηκε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου με θέμα «Ο Νέος ΓΚΠΔ: νομικές και πρακτικές
διαστάσεις», όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος. Δείτε περισσότερα εδώ.

Στις 6.12.2017 ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Κ. Καρβέλη) παρουσίασε το Θεσμικό Πλαίσιο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Γραφείο
Νομικών Συμβούλων της Στρατολογίας.

Στις 7.12.2017 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον ΓΚΠΔ, από τον Δ/ντή της Αρχής, Β. Ζορκάδη, με παρουσίαση με τίτλο «ΓΚΠΔΥποχρεώσεις Υπευθύνων Επεξεργασίας», και την ειδική επιστήμονα Γ. Παναγοπούλου, «ΓΚΠΔ-Ζητήματα εφαρμογής στο δημόσιο τομέα-Η περίπτωση
της ΕΛΣΤΑΤ».

Στο 13ο E-Business Forum «Digital Business Transformation and Innovation», έγινε εισήγηση με θέμα «Εισαγωγή στο νέο δίκαιο προστασίας
δεδομένων ενόψει του ΓΚΠΔ 679/2016» από ειδικό επιστήμονα της Αρχής (Φ. Παναγοπούλου) στην Αθήνα στις 7.12.2017.

Στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Ηθικής και Βιοηθικής, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 8-10.12.2017, ειδικός
επιστήμονας της Αρχής (Φ. Παναγοπούλου) παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Ηθικοδεοντολογικά ζητήματα της προστασίας δεδομένων υγείας».

Στις 11.12.2017, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ διοργάνωσε καινοτόμο εργαστήριο με σκοπό τη διερεύνηση του νέου θεσμικού
πλαισίου και των υποχρεώσεων της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
2016/679. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.

Στην Αθήνα, στις 14.12.2017, στο πλαίσιο του InurTech Conference, Building a new ecosystem for innovation, παρουσιάστηκε εισήγηση από ειδικό
επιστήμονα της Αρχής (Φ. Παναγοπούλου) με τίτλο: «ΓΚΠΔ: Οι νέες προκλήσεις στον ασφαλιστικό τομέα».

Στις 14.12.2017 πραγματοποιήθηκε ακαδημαϊκή επίσκεψη, στην έδρα της Αρχής, του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής, οι οποίοι
ενημερώθηκαν για θέματα προστασίας δεδομένων, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο αυτό.

Στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου «Ηλεκτρονική Δημοκρατία», το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργάνωσε
Επιστροφή στην αρχική σελίδα

στις 15.12.2017, στην Αθήνα, εργαστήριο με τίτλο «Τεχνολογίες και Διαδικασίες για τη Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων». Εκπρόσωποι από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια

Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) παρουσίασαν ορισμένες σημαντικές τεχνολογικές και
διαδικαστικές πτυχές για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, απηύθυνε χαιρετισμό και συντόνισε τις εργασίες. Δείτε
το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις.

Στις 19.1.2018 πραγματοποιήθηκε το 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής με θέμα Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα στο οποίο
προήδρευσε ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, και συμμετείχαν μέλη και ειδικοί επιστήμονες της Αρχής. Λεπτομέρειες εδώ.
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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
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, έλαβε χώρα στις 26.1.2018

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

στην Αθήνα και στο οποίο συμμετείχαν μέλη και ειδικοί επιστήμονες της Αρχής (Φ. Μίτλεττον, Σ.

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

Βλαχόπουλος, Κ. Χριστοδούλου). Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους ομιλητές εδώ.

Με αφορμή τον εορτασμό της 12ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2018,
η Αρχή διοργάνωσε στις 25.1.2018, στην έδρα της, Ενημερωτική Ημερίδα με ομιλητές ειδικούς
επιστήμονες του τμήματος Ελεγκτών και θέμα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Λόγω
της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού, η ημερίδα επαναλήφθηκε την 1.2.2018 και 5.2.2018. Μπορείτε
να δείτε τις παρουσιάσεις εδώ.

H Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ)
διοργάνωσε ημερίδα στις 23.2.2018 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα «Προς μια νέα
θεώρηση της ιδιωτικότητας», στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κ. Μενουδάκος, και το
μέλος Σ. Βλαχόπουλος. Λεπτομέρειες εδώ.

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
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Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

Στις 26.2.2018 η εκπομπή «Athens Calling» του Περικλή Βασιλόπουλου, στο πρώτο Πρόγραμμα της
ΕΡΤ, φιλοξένησε τον ειδικό επιστήμονα της Αρχής Γ. Ρουσόπουλο.

Στο πλαίσιο της ημερίδας το Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον Νέο Κανονισμό στις ιδιωτικές δομές υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 3.3.2018
στον ΙΣΑ, το αναπλ. μέλος Γρ. Τσόλιας εκπροσώπησε την Αρχή με εισήγηση με τίτλο «Η επίδραση του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων».

Στις 6-7.3.2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα το 4ο EU Factoring and Commercial Finance Summit, στο οποίο συμμετείχε ο Β. Παπακωνσταντίνου, αναπλ.
μέλος της Αρχής, στην ενότητα με τίτλο «2 months left before GDPR: is the Factoring Industry entirely ready?» Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος διοργάνωσε δύο ενημερωτικές ημερίδες (12.3.2018 και 19.3.2018), σε συνεργασία με τα
Επιμελητήρια Μαγνησίας και Φθιώτιδας, με θέμα παρουσίασης τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Κύριος ομιλητής των ημερίδων, που
έλαβαν χώρα στον Βόλο και στη Λαμία αντίστοιχα, ήταν ο Β. Παπακωνσταντίνου, αναπλ. μέλος της Αρχής. Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ.

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας διοργάνωσε, στις 15.3.2018 στην Αθήνα, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με
θέμα τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Η Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της, Κ. Μενουδάκο, και το αν. μέλος, Γ. Τσόλια. Περισσότερα
εδώ.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ διοργάνωσε εκδήλωση αποφοίτων του στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα στις 26.3.2018, με
ομιλητή τον Β. Ζορκάδη, Διευθυντή Γραμματείας της Αρχής, με θέμα «Τεχνολογίες και Διαδικασίες ως Μέσα Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων».
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