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Η Αρχή απαντά: σελ.2

Νέα

γασίας θα έπρεπε να είχε λάβει τα κατάλληλα

1. Κρυφές κάμερες σε χώρους εργασίας

ποτε αθέμιτης πρόσβασης σε αυτό. Η Αρχή

Γνωρίζετε ότι: σελ.3

ΟΕ Άρθρου 29: σελ.3

μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή οποιασδήεπέβαλε την άμεση απεγκατάσταση όλων των

Βιβλιογραφική επικαιρότητα σελ.4

Η Αρχή πραγματοποίησε έλεγχο στις εγκατα-

καμερών και την καταστροφή κάθε σχετικού

στάσεις εταιρείας στην οποία είχαν τοποθετη-

Εκδηλώσεις: σελ.4

αρχείου με προσωπικά δεδομένα που τυχόν

θεί δύο κρυφές κάμερες στους ανιχνευτές κίνη-

είχε συλλεχθεί έως τότε. Δείτε την απόφαση

σης, χωρίς να υπάρχουν σχετικές ενημερωτικές

8/2016.

μην εφαρμόζουν ορθά τη διάταξη του άρθρου

πινακίδες και χωρίς να έχει υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση συστήματος βιντεοεπιτήρη-

3. Spam

σης στην Αρχή. Το πεδίο λήψης των καμερών

Η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα τη νομιμότητα

κάλυπτε και δύο θέσεις εργασίας με ηλεκτρονι-

συλλογής

κό υπολογιστή. Η Αρχή, με την υπ’ αριθ. 1/2016

αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκ-

απόφαση, επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία,

τρονικού ταχυδρομείου από ατομική επιχείρη-

ενώ επίσης διέταξε την τροποποίηση του συ-

ση. ‘Έκρινε ότι η αναφερόμενη πρακτική της

στήματος βιντεοεπιτήρησης έτσι ώστε να μη

επιχείρησης να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύ-

λαμβάνει εικόνα από θέσεις εργασίας.

ματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να έχει

2. Κάμερες σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ

εξασφαλίσει τη ρητή (και όχι εικαζόμενη) συ-

11 παρ. 2 του ν. 3471/2006. Συγκεκριμένα,

ηλεκτρονικών

διευθύνσεων

και

γκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων,
Στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας, η Αρχή

στην περίπτωση που η συλλογή των στοιχείων

πραγματοποίησε έλεγχο σε κέντρο ημερήσιας

δεν γίνεται από τα ίδια τα υποκείμενα (στο

φροντίδας προσαρμογής ΑΜΕΑ και διαπίστωσε

πλαίσιο προηγούμενης παρόμοιας συναλλα-

ότι υπήρχε προεγκατεστημένο σύστημα βιντεο-

γής), αλλά από φίλους τους (συμμετέχοντες σε

επιτήρησης χωρίς να τηρούνται οι σχετικές

σεμινάρια) συνιστά παραβίαση του άρθρου 11

προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 1/2011 οδηγίας.

του ν. 3471/2006. Δείτε την απόφαση 9/2016.

Παρόλο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δήλωσε ότι το εν λόγω σύστημα ποτέ δεν χρησιμο-

4. Όροι νόμιμης εγγραφής στο Μητρώο

ποιήθηκε, με πολύ απλές κινήσεις μπορούσε να

του άρθρου 11

τεθεί σε λειτουργία, όπως διαπιστώθηκε κατά
τον έλεγχο. Ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση
της οδηγίας 1/2011, διότι ο υπεύθυνος επεξερ-

ες αυτές δεν εφάρμοσαν και εξακολουθούν να

Αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των δηλώσεων ένταξης στο Μητρώο των εταιρειών ΟΤΕ
και Cosmote, η Αρχή διαπίστωσε ότι οι εταιρεί-

προέκυψε ότι υπήρχε στις συμβάσεις των OTE
και Cosmote προεπιλεγμένος όρος/δήλωση για
την ένταξη του συνδρομητή στο Μητρώο και
δεν υπήρχε μη προεπιλεγμένο πεδίο επιλογής,
ώστε να αποδεικνύεται ότι η ένταξή του στο
Μητρώο γίνεται με πρωτοβουλία και ενέργεια
του ίδιου. Ακόμα και στη νεώτερη σύμβαση
ΟΤΕ, η υπάρχουσα δήλωση εγγραφής στο Μητρώο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο. Συνεπώς, τίθεται εν
αμφιβόλω η ορθή τήρηση του Μητρώου από
τις προαναφερόμενες εταιρείες και η Αρχή τούς
απηύθυνε προειδοποίηση όπως τροποποιήσουν τη διαδικασία δήλωσης ένταξης συνδρομητών στο Μητρώο του άρθρου 11. Δείτε την
απόφαση

18/2016

και

τη

γνωμοδότηση

1/2016.

5. Χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας
Με την απόφασή της 20/2016, η Αρχή χορήγησε στον ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,
την άδεια να χορηγήσει σε αιτούσα τρίτη βε
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Η Αρχή απαντά…
Για τις κάμερες σε οροφοδιαμέρισμα
Image courtesy of jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net

βαίωση σχετικά με ενδεχόμενη νοσηλεία του εν

7. Καταγγελία για συστήματα βιντεοεπι-

Μπορώ να τοποθετήσω κάμερα στο

διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών

τήρησης

«χαλάκι» της πόρτας μου σε οροφο-

προβλημάτων ή διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης λήψης από αυτόν φαρμακευτικής αγωγής, για το σκοπό της άσκησης ή
υπεράσπισης δικαιωμάτων της ιδίας και ιδίως
του ανήλικου τέκνου τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

διαμέρισμα;

μένων σε μεγάλη εμπορική εταιρεία σχετικά με

Εάν πρόκειται για οροφοδιαμέρισμα,

το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργεί

εφόσον το πεδίο λήψης εικόνας είναι το

στα καταστήματά της, καθώς και για τα καρτε-

απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό της

λάκια αναγνώρισης που υποχρεούνται να φέ-

προστασίας της εισόδου του διαμερίσμα-

ρουν οι υπάλληλοι. Η Αρχή απηύθυνε αυστηρή

τος, δηλαδή περιορίζεται στην επιτήρηση

6. Ύπαρξη (ή μη) υποχρέωσης των ΕΕΟ για

προειδοποίηση στον καταγγελλόμενο υπεύθυ-

της πόρτας του διαμερίσματος, και λαμ-

καταγραφή

της

νο επεξεργασίας καθώς δεν γνωστοποίησε στην

βάνει τη λιγότερη δυνατή εικόνα από

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τρίτους-μη

Αρχή την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπι-

κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα και

οφειλέτες

τήρησης στα νέα καταστήματά του και την τρο-

ασανσέρ, τότε η επεξεργασία θεωρείται

ποποίηση των χαρακτηριστικών των συστημά-

νόμιμη, καθώς τα πρόσωπα που κατά

των στα καταστήματα που περιλαμβάνονταν

κανόνα ενδέχεται να θίγονται από την

στην αρχική γνωστοποίηση. Η εταιρεία θα πρέ-

επεξεργασία είναι αυτά που έχουν ως

πει επίσης να προβεί στην αλλαγή της εφαρμο-

σκοπό την είσοδο στην οικία του ενοίκου

ζόμενης πολιτικής ως προς τα στοιχεία που

του οροφοδιαμερίσματος.

αναγράφονται στα καρτελάκια αναγνώρισης

Το πρόσωπο που έχει τοποθετήσει την

που φέρουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας, κα-

κάμερα θεωρείται υπεύθυνος επεξεργα-

θώς κρίθηκε ότι η αναγραφή του πλήρους ονο-

σίας για την εγκατάσταση αυτή και, επο-

ματεπωνύμου ενός υπαλλήλου για το σκοπό

μένως, έχει όλες τις υποχρεώσεις που

της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών δεν

απορρέουν από το ν. 2472/1997 και την

συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Δείτε

οδηγία 1/2011, όπως υποχρέωση υποβο-

την απόφαση 27/2016.

λής γνωστοποίησης στην Αρχή, υποχρέω-

του

περιεχομένου

Η Αρχή συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος προκειμένου να εξετάσει την αίτηση θεραπείας
που υπέβαλε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών
με αίτημα τροποποίησης συγκεκριμένης πράξης της Αρχής με την οποία είχε αποφανθεί ότι
για τον σκοπό ελέγχου της ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις πρέπει να
καταγράφονται οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
(το περιεχόμενο και τα εξωτερικά στοιχεία της
επικοινωνίας) προς τους καλούμενους οφειλέτες, ανεξάρτητα από το ποιος απαντά την κλήση (δηλ. ο οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο-μη οφειλέτης). Η αιτούσα εταιρεία, ωστόσο, θεωρεί

8. Νόμιμη διαβίβαση εγγράφων πειθαρ-

ότι, αν προβεί στην ενημέρωση, κατά τα προα-

χικού φακέλου

ναφερόμενα, θίγεται ο οφειλέτης από την,
έστω έμμεση, αποκάλυψη στο τρίτο πρόσωπο
του ουσιώδους γεγονότος ότι τον αναζητά εταιΕπιστροφή στην αρχική σελίδα

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία σωματείου εργαζο-

ρεία ενημέρωσης οφειλετών προφανώς για
ληξιπρόθεσμη οφειλή του. Η υπόθεση παραπέμφθηκε από το Τμήμα στην Ολομέλεια, προκειμένου να αποφανθεί επί των ανωτέρω ζητημάτων που αφορούν το πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας του κλάδου των ΕΕΟ. Δείτε την απόφαση 26/2016.

ση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των
υποκειμένων, υποχρέωση τήρησης του

Η Αρχή έκρινε ότι η διαβίβαση εγγράφων πει-

απορρήτου και της ασφάλειας της επεξερ-

θαρχικού φακέλου εκπαιδευτικού -κατά τη

γασίας.

διάρκεια μάλιστα εκκρεμούς πειθαρχικής δια-

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην

δικασίας- από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας και

ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr στη

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία ήταν

θεματική ενότητα Συστήματα Βιντεοεπι-

αρμόδια για την πειθαρχική διαδικασία, προς

τήρησης -> Συχνές Ερωτήσεις.

το σχολείο στο οποίο ο εν λόγω εκπαιδευτικός
ήταν αποσπασμένος και, συνεπώς, δεν γνώριζε
για την πειθαρχική διαδικασία, είναι νόμιμη,
διότι η διαβίβαση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του

Υπουργείου Παιδείας και δεν έγινε προς τρίτο.

ίδιου υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή του

Δείτε την απόφαση 28/2016.
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Οδηγία (EE) 2016/680

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώ-

πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Στις 4 Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκαν τα επίσημα κείμενα του Κανονισμού και της Οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από τις 24 Μαΐου 2016, ενώ θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από δύο χρόνια. Η Οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 5 Μαΐου 2015 και οι χώρες μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι της 6 Μαΐου 2018.
Δείτε την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 119, 4 Μαΐου 2016

Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29
Δείτε τα τελευταία νέα της Ο.Ε. του άρθρου 29 (κείμενα
διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά):
 Γνώμη 01/2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης για
την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα.

Δελτία Τύπου

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το Κοινοβούλιο στηρίζει την
Οδηγία της ΕΕ για τη χρήση των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR)

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κοινή δήλωση σχετικά με την
τελική υιοθέτηση των νέων κανόνων της ΕΕ για τα προ-

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

σωπικά δεδομένα

Γνωρίζετε ότι…

Τ

α νοσοκομεία είναι ευάλωτα στις κυβερνοεπιθέσεις σε σχεδόν όλους τους τομείς;
Διαβάστε το άρθρο (στα αγγλικά) εδώ και την πλήρη μελέτη εδώ.

ΠΗΓΗ: https://nakedsecurity.sophos.com/ 26.2.2016
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Λίγα λόγια για την Αρχή

Η

Image courtesy of amalkhosh at FreeDigitalPhotos.net

Εκδηλώσεις
 Στις 18 Μαρτίου 2016, ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Φ. Παναγοπούλου) συμμετείχε στο Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου του Ιδρύματος Στασινοπούλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με εισήγηση με
θέμα «Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing)». Δείτε περισσότερα εδώ.
 Στις 22 Μαρτίου 2016, ειδικοί επιστήμονες της Αρχής (Μ. Αλικάκου, Α. Χρυσάνθου) συμμετείχαν
σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα «Digital Office», με παρουσίαση με τίτλο:
«Paperless Office: Security and Data Protection Issues». Δείτε περισσότερα εδώ.

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.

 Στις 18 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε ομιλία από ειδικό επιστήμονα της Αρχής (Κ. Καρβέλη)
στους μαθητές της έκτης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου, με θέμα τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Εγγραφή

Γ

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

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή
Βιβλιογραφική Επικαιρότητα
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή
Λεωνίδας Κοτσαλής & Συνεργάτες: Δ. Αναστασόπουλος , Α. Βενέρης , Σ. Βλα-

Η

Αρχή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που
ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της. Η άσκηση μπορεί να
διαρκέσει έως τρεις μήνες και είναι μη
αμειβόμενη.

χόπουλος , Γ. Γιαννόπουλος , Δ. Ζωγραφόπουλος , Α. Ηλιάδου , Ι. Ιγγλεζάκης , Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη , Γ. Λαζαράκος , Χ. Λάτσιου , Δ. Λιάππης , Κ.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Λωσταράκου , Λ. Μήτρου , Φ. Μίτλεττον , Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή , Ε.

Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29

Πρωτοπαπαδάκης , Σ. Τάσσης , Γ. Τσόλιας , Ν. Φραγκάκης , Α. Χρυσάνθου
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, σ. 536

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

Το έργο έχει ως αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των οποίων διαχέεται σε

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει συνολικά 21 κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, που ως βασικό σημείο αναφοράς έχουν τον ν. 2472/1997.
Δημοσιεύσεις:

 Χορήγηση δεδομένων υγείας με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): μία θεσμική αποτίμηση
Φερενίκη Παναγοπούλου, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2015, σ. 755-771.
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