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Άρθρα που μας τράβηξαν
την προσοχή
Το υπουργείο Οικονομικών βγάζει «στο
σφυρί» τα προσωπικά μας δεδομένα με το
κιλό
Πηγή: TANEA Team | 28 Απριλίου 2019 | 13:23

Παρά τις πολύ αυστηρές υποχρεώσεις που επιτάσσει
ο GDPR, ο οποίος εφαρμόζεται κατά γράμμα από
πολλές εταιρίες αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Ελλάδα δεν φαίνεται να πτοείται ιδιαιτέρως.
Αυτό γιατί η χώρα μας πουλάει «με το κιλό» τα
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων
χιλιάδων πολιτών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα εκποιεί
σε ανοικτές δημοπρασίες και με προφορική
διαδικασία.

Όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία εκποιούνται από το
Δημόσιο «με το κιλό», με πολύτιμες πληροφορίες
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, όπως:
 86.000 ιατρικοί φάκελοι με 155.000 ακτινογραφίες
προς μισό ευρώ το κιλό
 5.000 φάκελοι ασθενών προς 80 λεπτά το κιλό
 αρχειακό υλικό με ιστορικά ασθενών στο οποίο
περιλαμβάνονται και ακτινολογικά φιλμς, προς 50
λεπτά το κιλό
Ταυτόχρονα δίνει πρόσβαση στον οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο να μπορεί να επιθεωρήσει το εν λόγω
αρχειακό υλικό, πριν την αγορά του.
Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία στη διεύθυνση:
https://www.tanea.gr/2019/04/28/economy/econo
my-greece/to-ypourgeio-oikonomikon-vgazei-stosfyri-ta-prosopika-mas-dedomena-me-to-kilo/

Διενέργεια ελέγχων &
επιβολή προστίμων!
Πρόστιμο 30.000 ευρώ στον Όμιλο
«Ελληνικά Πετρέλαια» για παράνομη
επεξεργασία και μη λήψη κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
Πηγή: Lawspot.gr | Δημ. 15/04/2019 | Τροπ. 06/05/2019

Δεν τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την
επεξεργασία δεδομένων πολιτών, ενώ δεν
ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας για την παράνομη
διαρροή στο διαδίκτυο.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα επέβαλε στον Όμιλο ΕΛΠΕ (Ελληνικά
Πετρέλαια), ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρόστιμα
ύψους 20.000 και 10.000 ευρώ για παράνομη
επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του ν.
2472/1997 και για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 10
του ως άνω νόμου, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, κατόπιν δημοσιευμάτων που έκαναν
λόγο για παράνομη «χαρτογράφηση πολιτών», η
Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα περίπτωση επεξεργασίας
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που έλαβε
χώρα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των
υποκειμένων των δεδομένων και την άδεια της Αρχής,
καθώς η επεξεργασία έλαβε χώρα πριν από την
εφαρμογή του ΓΚΠΔ.
Την εν λόγω επεξεργασία είχαν αναθέσει με σύμβαση
τα ΕΛΠΕ στην εκτελούσα εταιρία με την επωνυμία
«ONE TEAM». Μάλιστα, η εν λόγω επεξεργασία
διέρρευσε στο διαδίκτυο, γεγονός που κανένας από
τους εμπλεκόμενους φορείς δεν ήταν σε θέση να
εξηγήσει.
Κατά την εξέταση της υπόθεσης, δεν διαπιστώθηκε
ούτε τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την υπό
κρίση επεξεργασία και για τον λόγο αυτό κρίθηκε
παράνομη και επιβλήθηκε αντίστοιχη κύρωση στον
όμιλο ΕΛΠΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.Τέλος,
κύρωση επιβλήθηκε και για τη μη λήψη μέτρων
ασφαλείας για την παράνομη διαρροή στο διαδίκτυο.
Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση της
Αρχής
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) υπ’ αριθ. 7/2019, η οποία είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr

Πρόστιμο 139.000 ευρώ σε εταιρεία
τηλεοπτικής παραγωγής για παράνομη
καταγραφή σε μαιευτήριο (ICO)
Πηγή: Lawspot.gr | Δημ. 15/04/2019 | Τροπ. 16/04/2019

Η εταιρεία είχε την άδεια του νοσοκομείου, ωστόσο
δεν παρείχε επαρκείς πληροφορίες στους ασθενείς
σχετικά με τη βιντεοσκόπηση και δεν έλαβε επαρκή
άδεια εκ των προτέρων.
Πρόστιμο ύψους 120.000 βρετανικών λιρών (περίπου
139.000 ευρώ) επέβαλε η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου
(ICO) σε εταιρεία τηλεοπτικής παραγωγής, η οποία
κατέγραψε αθέμιτα και παράνομα ασθενείς σε
μαιευτήριο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η εταιρεία
True Visions Productions (TVP) εγκατέστησε σύστημα
βιντεοσκόπησης (τύπου CCTV) σε αίθουσες
εξεταστηρίων εντός της κλινικής του νοσοκομείου
Cambridge Addenbrooke στο πλαίσιο των
γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ του Channel 4 με θέμα
τους ενδομήτριους θανάτους.
Η TVP είχε τοποθετήσει περιορισμένες ειδοποιήσεις
δίπλα από τις κάμερες και σε πίνακες της αίθουσας
αναμονής. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε
ότι οι ειδοποιήσεις δεν παρείχαν επαρκείς
πληροφορίες στους ασθενείς, καθώς επίσης υπήρχε
και μια ειδοποίηση, η οποία δεν ίσχυει, και προέβλεπε
ότι οι μητέρες και οι επισκέπτες δεν θα
βιντεοσκοπούνταν χωρίς την άδειά τους. Σύμφωνα με
το σχετικό νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα
πρέπει να υποβάλλονται σε δίκαιη και διαφανή
επεξεργασία.
Περισσότερα για το θέμα: https://www.lawspot.gr/
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