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ΣύγκρουσηΣύγκρουση ∆ικαιωµάτων∆ικαιωµάτων

∆ικαίωµα∆ικαίωµα συµµετοχήςσυµµετοχής στηνστην ΚοινωνίαΚοινωνία τηςτης
ΠληροφορίαςΠληροφορίας//∆ικαίωµα∆ικαίωµα στηνστην πρόσβασηπρόσβαση στηνστην
πληροφορίαπληροφορία

∆ικαίωµα∆ικαίωµα στηνστην προστασίαπροστασία τωντων προσωπικώνπροσωπικών
δεδοµένωνδεδοµένων



Ε. Αλεξανδροπούλου 3

ΠροστασίαΠροστασία τωντων προσωπικώνπροσωπικών
δεδοµένωνδεδοµένων στονστον ευρωπαϊκόευρωπαϊκό

χώροχώρο

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ««ΠΡΩΤΗΣΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣΓΕΝΙΑΣ»»

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ««∆ΕΥΤΕΡΗΣ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣΓΕΝΙΑΣ»»

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ««ΤΡΙΤΗΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣΓΕΝΙΑΣ»»
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ΕλληνικήΕλληνική νοµικήνοµική ρύθµισηρύθµιση

ΣύνταγµαΣύνταγµα

ΕιδικήΕιδική νοµοθεσίανοµοθεσία ((νν. 2472/1997). 2472/1997)

ΓενικήΓενική ρύθµισηρύθµιση προστασίαςπροστασίας τηςτης προσωπικότηταςπροσωπικότητας
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
‘‘ΕννοιαΕννοια

ΠροσωπικόΠροσωπικό δεδοµένοδεδοµένο είναιείναι
οποιαδήποτεοποιαδήποτε πληροφορίαπληροφορία
γιαγια συγκεκριµένοσυγκεκριµένο πρόσωποπρόσωπο
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΚατηγορίεςΚατηγορίες

ΑπλάΑπλά

ΕυαίσθηταΕυαίσθητα
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ΠρακτικήΠρακτική σηµασίασηµασία τηςτης διάκρισηςδιάκρισης τωντων
προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων σεσε απλάαπλά καικαι σεσε
ευαίσθηταευαίσθητα::

–– ΕνισχυµένηΕνισχυµένη νοµικήνοµική προστασίαπροστασία τωντων
ευαίσθητωνευαίσθητων δεδοµένωνδεδοµένων σεσε σχέσησχέση µεµε
τατα απλάαπλά
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΑΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΦυλετικήΦυλετική ήή εθνικήεθνική προέλευσηπροέλευση
ΠολιτικάΠολιτικά φρονήµαταφρονήµατα
ΘρησκευτικέςΘρησκευτικές ήή φιλοσοφικέςφιλοσοφικές πεποιθήσειςπεποιθήσεις
ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε συνδικαλιστικήσυνδικαλιστική οργάνωσηοργάνωση
ΥγείαΥγεία
ΚοινωνικήΚοινωνική πρόνοιαπρόνοια
ΕρωτικήΕρωτική ζωήζωή
ΠοινικέςΠοινικές διώξειςδιώξεις ήή καταδίκεςκαταδίκες
ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε ενώσειςενώσεις προσώπωνπροσώπων συναφείςσυναφείς µεµε τατα
παραπάνωπαραπάνω
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (1)(1)

ΣυλλογήΣυλλογή
ΚαταχώρησηΚαταχώρηση
ΟργάνωσηΟργάνωση
∆ιατήρηση∆ιατήρηση
ΑποθήκευσηΑποθήκευση
ΤροποποίησηΤροποποίηση
ΕξαγωγήΕξαγωγή
ΧρήσηΧρήση
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (2)(2)

∆ιαβίβαση∆ιαβίβαση
∆ιάδοση∆ιάδοση
∆ιάθεση∆ιάθεση
ΣυσχέτισηΣυσχέτιση
∆ιασύνδεση∆ιασύνδεση
∆έσµευση∆έσµευση
∆ιαγραφή∆ιαγραφή
ΚαταστροφήΚαταστροφή
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ΑΛΛΕΣΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣΕΝΝΟΙΕΣ

ΥποκείµενοΥποκείµενο τωντων προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων

ΥπεύθυνοςΥπεύθυνος επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΑρχείοΑρχείο προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων

ΑποδέκτηςΑποδέκτης
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ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΝοµιµότηταςΝοµιµότητας τουτου σκοπούσκοπού καικαι τουτου τρόπουτρόπου
επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΑναλογικότηταςΑναλογικότητας

ΑκρίβειαςΑκρίβειας

ΧρονικούΧρονικού περιορισµούπεριορισµού τήρησηςτήρησης
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ΗΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥ
ΣΚΟΠΟΥΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥΤΡΟΠΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΗ επεξεργασίαεπεξεργασία πρέπειπρέπει νανα εξυπηρετείεξυπηρετεί ::
ΚάποιονΚάποιον σκοπόσκοπό
ΝόµιµοΝόµιµο σκοπόσκοπό
ΣυγκεκριµένοΣυγκεκριµένο σκοπόσκοπό

ΗΗ επεξεργασίαεπεξεργασία δενδεν πρέπειπρέπει νανα υπερβαίνειυπερβαίνει
τοτο σκοπόσκοπό τηςτης

ΗΗ µέθοδοςµέθοδος τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας πρέπειπρέπει νανα
είναιείναι νόµιµηνόµιµη καικαι προσηλωµένηπροσηλωµένη στοστο
σκοπόσκοπό τηςτης



Ε. Αλεξανδροπούλου 14

ΗΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιοτικό κριτήριο: : ΗΗ προσφορότηταπροσφορότητα
τωντων δεδοµένωνδεδοµένων γιαγια τηντην επίτευξηεπίτευξη τουτου
σκοπούσκοπού τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΠοσοτικόΠοσοτικό κριτήριοκριτήριο: : ΗΗ ελάχιστηελάχιστη δυνατήδυνατή
ποσότηταποσότητα τωντων δεδοµένωνδεδοµένων γιαγια τηντην
επίτευξηεπίτευξη τουτου σκοπούσκοπού τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας
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ΗΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝΤΩΝ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΤαΤα τηρούµενατηρούµενα δεδοµέναδεδοµένα πρέπειπρέπει

ΝαΝα είναιείναι ακριβήακριβή
ΝαΝα είναιείναι επικαιροποιηµέναεπικαιροποιηµένα
ΝαΝα µηµη δηµιουργούνδηµιουργούν συγχύσειςσυγχύσεις
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ΗΗ ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΤΗΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΗΡΗΣΗΣΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΗΗ διάρκειαδιάρκεια τήρησηςτήρησης τωντων δεδοµένωνδεδοµένων ορίζεταιορίζεται απόαπό
τηντην ΑρχήΑρχή ΠροστασίαςΠροστασίας ΠροσωπικώνΠροσωπικών ∆εδοµένων∆εδοµένων

ΤαΤα δεδοµέναδεδοµένα τηρούνταιτηρούνται όσοόσο χρόνοχρόνο απαιτείαπαιτεί ηη
επεξεργασίαεπεξεργασία τουςτους

ΜετάΜετά τηντην πάροδοπάροδο τουτου παραπάνωπαραπάνω χρόνουχρόνου τατα
δεδοµέναδεδοµένα καταστρέφονταικαταστρέφονται µεµε ευθύνηευθύνη τουτου
υπεύθυνουυπεύθυνου επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΤαΤα δεδοµέναδεδοµένα τηρούνταιτηρούνται καικαι µετάµετά τοντον παραπάνωπαραπάνω
χρόνοχρόνο µεµε απόφασηαπόφαση τηςτης ΑρχήςΑρχής
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΤΗ ΜΗΜΗ ΤΗΡΗΣΗΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝΤΩΝ ΑΡΧΩΝΑΡΧΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚαταστροφήΚαταστροφή τουτου αρχείουαρχείου µεµε ευθύνηευθύνη τουτου
υπεύθυνουυπεύθυνου επεξεργασίαςεπεξεργασίας

ΚαταστροφήΚαταστροφή τουτου αρχείουαρχείου µεµε απόφασηαπόφαση
τηςτης ΑρχήςΑρχής
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΕλεύθερηΕλεύθερη

ΡητήΡητή

ΕιδικήΕιδική

ΣαφήςΣαφής

ΜετάΜετά απόαπό ενηµέρωσηενηµέρωση
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΓΙΑΓΙΑ ΛΗΨΗΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΣκοπόςΣκοπός επεξεργασίαςεπεξεργασίας

∆εδοµένα∆εδοµένα ήή κκατηγορίεςατηγορίες δεδοµένωνδεδοµένων

ΑποδέκτεςΑποδέκτες δεδοµένωνδεδοµένων

ΣτοιχείαΣτοιχεία υπεύθυνουυπεύθυνου επεξεργασίαςεπεξεργασίας
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΛΩΝΑΠΛΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΙΣΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια τηντην εκτέλεσηεκτέλεση σύµβασηςσύµβασης

ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια τηντην εκπλήρωσηεκπλήρωση νόµιµηςνόµιµης υποχρέωσηςυποχρέωσης

ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια διαφύλαξηδιαφύλαξη ζωτικούζωτικού συµφέροντοςσυµφέροντος τουτου
υποκειµένουυποκειµένου, , σεσε περίπτωσηπερίπτωση αδυναµίαςαδυναµίας συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης

ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια τηντην εκτέλεσηεκτέλεση έργουέργου δηµόσιουδηµόσιου
συµφέροντοςσυµφέροντος

ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια τηντην ικανοποίησηικανοποίηση υπέρτερουυπέρτερου έννοµουέννοµου
συµφέροντοςσυµφέροντος
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια διαφύλαξηδιαφύλαξη ζωτικούζωτικού συµφέροντοςσυµφέροντος τουτου
υποκειµένουυποκειµένου, , σεσε περίπτωσηπερίπτωση αδυναµίαςαδυναµίας συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης
ΑφοράΑφορά δεδοµέναδεδοµένα πουπου δηµοσιοποιείδηµοσιοποιεί τοτο υποκείµενουποκείµενο
ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια τηντην υπεράσπισηυπεράσπιση δικαιώµατοςδικαιώµατος τουτου
υποκειµένουυποκειµένου
ΑπαραίτητηΑπαραίτητη γιαγια ιατρικήιατρική περίθαλψηπερίθαλψη
ΑναγκαίαΑναγκαία γιαγια προστασίαπροστασία δηµόσιουδηµόσιου συµφέροντοςσυµφέροντος
ΓιαΓια επιστηµονικούςεπιστηµονικούς καικαι ερευνητικούςερευνητικούς σκοπούςσκοπούς
ΑφοράΑφορά συγκεκριµένασυγκεκριµένα δδεδοµέναεδοµένα δηµοσίωνδηµοσίων προσώπωνπροσώπων
γιαγια δηµοσιογραφικούςδηµοσιογραφικούς σκοπούςσκοπούς
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΡΧΗΑΡΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΑπλήΑπλή γνωστοποίησηγνωστοποίηση τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας απλώναπλών
προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων

ΛήψηΛήψη άδειαςάδειας γιαγια τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία ευαίσθητωνευαίσθητων
προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΌτανΌταν ηη επεξεργασίαεπεξεργασία πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται γιαγια εκπλήρωσηεκπλήρωση νόµιµηςνόµιµης ήή
συµβατικήςσυµβατικής υποχρέωσηςυποχρέωσης
ΌτανΌταν ηη επεξεργασίαεπεξεργασία γίνεταιγίνεται απόαπό δικαστικέςδικαστικές αρχέςαρχές ήή υπηρεσίεςυπηρεσίες
ΌτανΌταν τατα δεδοµέναδεδοµένα δενδεν διαβιβάζονταιδιαβιβάζονται σεσε τρίτουςτρίτους καικαι ηη επεξεργασίαεπεξεργασία
–– αφοράαφορά πελάτεςπελάτες ήή προµηθευτέςπροµηθευτές. . ΌµωςΌµως δενδεν εξαιρούνταιεξαιρούνται οιοι

ασφαλιστικέςασφαλιστικές, , οιοι φαρµακευτικέςφαρµακευτικές εταιρίεςεταιρίες, , οιοι εταιρίεςεταιρίες εµπορίαςεµπορίας
πληροφοριώνπληροφοριών καικαι τατα χρηµατοπιστωτικάχρηµατοπιστωτικά ιδρύµαταιδρύµατα

–– γίνεταιγίνεται απόαπό σωµατείασωµατεία, , εταιρείεςεταιρείες καικαι πολιτικάπολιτικά κόµµατακόµµατα καικαι αφοράαφορά
δεδοµέναδεδοµένα τωντων µελώνµελών ήή εταιρειώνεταιρειών τουςτους

–– αφοράαφορά δεδοµέναδεδοµένα υγείαςυγείας καικαι γίνεταιγίνεται απόαπό ιατρούςιατρούς ήή άλλαάλλα πρόσωπαπρόσωπα
πουπου παρέχουνπαρέχουν υπηρεσίεςυπηρεσίες υγείαςυγείας. . ∆εν∆εν εξαιρούνταιεξαιρούνται οιοι οργανισµοίοργανισµοί
πουπου παρέχουνπαρέχουν υπηρεσίεςυπηρεσίες υγείαςυγείας ((κλινικέςκλινικές, , νοσοκοµείανοσοκοµεία, , κέντρακέντρα
υγείαςυγείας, , ασφαλιστικάασφαλιστικά ταµείαταµεία καικαι εταιρίεςεταιρίες, , τηλεϊατρικήτηλεϊατρική))

–– γίνεταιγίνεται απόαπό δικηγόρουςδικηγόρους, , συµβολαιογράφουςσυµβολαιογράφους, , άµισθουςάµισθους
υποθηκοφύλακεςυποθηκοφύλακες καικαι δικαστικούςδικαστικούς επιµελητέςεπιµελητές
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ΕΞΕΤΑΣΗΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟυσιαστικήΟυσιαστική νοµιµότητανοµιµότητα τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας
((∆οκιµασία∆οκιµασία τωντων τριώντριών σταδίωνσταδίων))

ΑκολουθούνταιΑκολουθούνται οιοι τέσσερεςτέσσερες αρχέςαρχές επεξεργασίαςεπεξεργασίας;;

ΥπάρχειΥπάρχει συγκατάθεσησυγκατάθεση τουτου υποκειµένουυποκειµένου;;

ΕάνΕάν δενδεν υπάρχειυπάρχει νόµιµηνόµιµη συγκατάθεσησυγκατάθεση, , µήπωςµήπως δενδεν
απαιτείταιαπαιτείται;;
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ΕΞΕΤΑΣΗΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ((συνέχειασυνέχεια))

ΤυπικήΤυπική νοµιµότητανοµιµότητα

ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση τουτου υποκειµένουυποκειµένου
ΓνωστοποίησηΓνωστοποίηση τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας στηνστην ΑρχήΑρχή
ΠροστασίαςΠροστασίας ΠροσωπικώνΠροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων
ΑσφάλειαΑσφάλεια τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕνηµέρωσηςΕνηµέρωσης

ΠρόσβασηςΠρόσβασης

ΑντίρρησηςΑντίρρησης

ΠροσωρινήςΠροσωρινής δικαστικήςδικαστικής προστασίαςπροστασίας
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ΚΥΡΩΣΕΙΣΚΥΡΩΣΕΙΣ

∆ιοικητικές∆ιοικητικές

ΠοινικέςΠοινικές

ΑστικέςΑστικές
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∆ιοικητικές∆ιοικητικές κυρώσειςκυρώσεις

ΠροειδοποίησηΠροειδοποίηση, , µεµε αποκλειστικήαποκλειστική προθεσµίαπροθεσµία γιαγια
άρσηάρση τηςτης παράβασηςπαράβασης..

ΠρόστιµαΠρόστιµα

ΑνάκλησηΑνάκληση τηςτης άδειαςάδειας επεξεργασίαςεπεξεργασίας
((οριστικήοριστική ήή προσωρινήπροσωρινή))

ΚαταστροφήΚαταστροφή αρχείουαρχείου ήή διακοπήδιακοπή επεξεργασίαςεπεξεργασίας
καικαι καταστροφήκαταστροφή, , επιστροφήεπιστροφή ήή κλείδωµακλείδωµα
((δέσµευσηδέσµευση) ) τωντων σχετικώνσχετικών δεδοµένωνδεδοµένων
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ΠοινικέςΠοινικές κυρώσειςκυρώσεις

ΦΥΛΑΚΙΣΗΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣΠΟΙΝΕΣ

ΓιαΓια παραβάσειςπαραβάσεις τωντων υποχρεώσεωνυποχρεώσεων πουπου
προβλέπειπροβλέπει ηη νοµοθεσίανοµοθεσία προστασίαςπροστασίας τωντων
προσωπικώνπροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων

ΓιαΓια παραβάσειςπαραβάσεις λόγωλόγω µηµη συµµόρφωσηςσυµµόρφωσης
µεµε αποφάσειςαποφάσεις τηςτης ΑρχήςΑρχής
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ΑστικέςΑστικές κυρώσειςκυρώσεις

αποζηµίωσηαποζηµίωση

χρηµατικήχρηµατική ικανοποίησηικανοποίηση λόγωλόγω ηθικήςηθικής
βλάβηςβλάβης
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ΑΡΧΗΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΣύνθεσηΣύνθεση

ΑρµοδιότητεςΑρµοδιότητες

ΜητρώαΜητρώα
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ΕλληνικόΕλληνικό δίκαιοδίκαιο ((άρθροάρθρο 7 7 παρπαρ. 2 . 2 στστ νν. 2472/1997. 2472/1997))
--ΜηΜη λήψηλήψη συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης ότανόταν ::

ΗΗ επεξεργασίαεπεξεργασία πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται γιαγια
ερευνητικούςερευνητικούς καικαι επιστηµονικούςεπιστηµονικούς αποκλειστικάαποκλειστικά
σκοπούςσκοπούς καικαι υπόυπό τοντον όροόρο ότιότι
τηρείταιτηρείται ηη ανωνυµίαανωνυµία καικαι
λαµβάνονταιλαµβάνονται όλαόλα τατα απαραίτητααπαραίτητα µέτραµέτρα γιαγια τηντην
προστασίαπροστασία τωντων δικαιωµάτωνδικαιωµάτων τωντων προσώπωνπροσώπων σταστα
οποίαοποία αναφέρονταιαναφέρονται ((άρθροάρθρο 7 7 παρπαρ. 2 . 2 στστ νν. . 
2472/19972472/1997))
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ΚυπριακόΚυπριακό δίκαιοδίκαιο -- άρθροάρθρο 6(6(ηη) ) ΝόµουΝόµου 138(138(ΙΙ) 2001 ) 2001 
ΜηΜη λήψηλήψη συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης ότανόταν::

ηη επεξεργασίαεπεξεργασία πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται αποκλειστικάαποκλειστικά γιαγια
στατιστικούςστατιστικούς, , ερευνητικούςερευνητικούς, , επιστηµονικούςεπιστηµονικούς καικαι
ιστορικούςιστορικούς σκοπούςσκοπούς εφόσονεφόσον, , σύµφωνασύµφωνα µεµε
απόφασηαπόφαση τουτου ΕπιτρόπουΕπιτρόπου, , 
κρίνεταικρίνεται ότιότι συντρέχουνσυντρέχουν σοβαροίσοβαροί λόγοιλόγοι δηµοσίουδηµοσίου
συµφέροντοςσυµφέροντος, , 
υπόυπό τοντον όροόρο ότιότι λαµβάνονταιλαµβάνονται όλαόλα τατα απαραίτητααπαραίτητα
µέτραµέτρα γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων υποκειµένωνυποκειµένων τωντων
δεδοµένωνδεδοµένων
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ΧορήγησηΧορήγηση άδειαςάδειας γιαγια έρευναέρευνα απόαπό τηντην ΕλληνικήΕλληνική
ΑρχήΑρχή ΠροστασίαςΠροστασίας ΠροσωπικώνΠροσωπικών δεδοµένωνδεδοµένων

((ΑΠΑΠ 31/2013)31/2013)

ΥπόΥπό τοντον όροόρο::

ΗΗ πρόσβασηπρόσβαση σταστα δεδοµέναδεδοµένα νανα γίνεταιγίνεται στονστον χώροχώρο
τήρησήςτήρησής τουςτους
ΝαΝα εξάγονταιεξάγονται απόαπό τοτο αρχείοαρχείο µόνοµόνο τατα απαραίτητααπαραίτητα
στοιχείαστοιχεία
ΝαΝα εξάγονταιεξάγονται σεσε ανώνυµηανώνυµη µορφήµορφή, , ειδάλλωςειδάλλως θαθα
πρέπειπρέπει οο ερευνητήςερευνητής νανα αιτηθείαιτηθεί άδειαάδεια απόαπό τηντην
ΑρχήΑρχή ωςως υπεύθυνοςυπεύθυνος επεξεργασίαςεπεξεργασίας
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ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας..

ΕυγενίαΕυγενία ΑλεξανδροπούλουΑλεξανδροπούλου--ΑιγυπτιάδουΑιγυπτιάδου
ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια
ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΜακεδονίαςΜακεδονίας-- ΤµΤµ. . ΕφΕφ. . ΠληροφορικήςΠληροφορικής

ealex@uom.grealex@uom.gr


