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Ελλάδα: Ψηφίστηκε ο εθνικός
νόμος (Ν.4624/2019) ευθυγράμμισης
με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο
προστασίας δεδομένων.
Πηγή: www.lawspot.gr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Αρ. Φύλλου 137, 29 Αυγούστου 2019) ο Νόμος
4624/2019 με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία
ευθυγραμμίζεται
με
το
ευρωπαϊκό
πλαίσιο
προστασίας δεδομένων (ενσωμάτωση Οδηγίας
680/2016 για την επεξεργασία δεδομένων από τις
Αρχές και μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων, ευρέως γνωστού ως
GDPR). Υπενθυμίζεται ότι η χώρας μας ήταν η
τελευταία μη συμμορφούμενη με τον Κανονισμό, μαζί
με τη Σλοβενία.
Οι σημαντικότερες τελικές παρεμβάσεις επί του
κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης εντοπίζονται
στα ακόλουθα σημεία: 1ον) Αρχικά, με το άρθρο 27
περιορίζονται οι σκοποί (και όχι οι νομικές βάσεις
επεξεργασίας) για την επεξεργασία δεδομένων των
εργαζόμενων, στο πλαίσιο των “απολύτως

με τη σφραγίδα της PKF ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
απαραίτητων για την απόφαση σύναψης σύμβασης
εργασίας ή μετά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας
για την εκτέλεσή της”. Παράλληλα, διορθώνοντας την
αρχική διατύπωση του υπό διαβούλευση σχεδίου, ο
νομοθέτης ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην
επεξεργασία δεδομένων υπό την – κατ’ εξαίρεση
χρησιμοποιούμενη – βάση της συγκατάθεσης.
2ον) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
παράγραφος 7 του άρθρου 27 σχετικά με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής
εντός των χώρων εργασίας. Σύμφωνα με τη νέα
διάταξη, η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνο εάν
είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπων και
αγαθών. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω
κλειστού
κυκλώματος
δεν
επιτρέπεται
να
χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την αξιολόγηση
της αποδοτικότητας των εργαζομένων, ενώ οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως

για την εγκατάσταση
συστημάτων.

και

λειτουργία

τέτοιων

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον οι ερμηνείες της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων αλλά και των αρμόδιων δικαστηρίων στα
θέματα που ρυθμίζονται ειδικότερα από το νέο Νόμο,
όπως αυτό της επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο
των σχέσεων απασχόλησης.

Συμμόρφωση με τον GDPR

προσωπικών δεδομένων πελατών
καθορισμό περιόδου διαγραφής τους.

Κάνοντας μία ανασκόπηση (για το χρονικό διάστημα
από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού στις 25
Μαΐου 2018 και μέχρι το Φθινόπωρο του 2019) των
κυριότερων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τις
επιμέρους εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις (στις
παρενθέσεις τα αρχικά των εθνικών αρχών
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα):
•

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (CNPD), Οκτώβριος 2018: επιβολή
προστίμου στο νοσηλευτικό ίδρυμα «Hospital do
Barreiro»,
ύψους
€400,000
για
μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ιατρών άλλων
ειδικοτήτων πλην των θεραπόντων σε ιατρικά
αρχεία ασθενών του νοσοκομείου.

•

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (LfDI), Νοέμβριος 2018: επιβολή
προστίμου
στην
διαδικτυακή
(online)
πλατφόρμα
κοινωνικής
δικτύωσης
«Knuddels.de»,
ύψους
€20.000
για
μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση
προσωπικών δεδομένων περίπου 330.000
χρηστών (διαρροή διευθύνσεων email και
κωδικών πρόσβασης σε αυτά).

•

ΓΑΛΛΙΑ (CNIL), Ιανουάριος 2019: επιβολή
προστίμου στην «Google LLC» μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη, ύψους 50
εκατ. ευρώ (!) για ανεπαρκή διαφάνεια, έλεγχο και
λήψη – διαχείριση συγκατάθεσης για την
επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων για
σκοπούς διαφήμισης.

•

ΓΑΛΛΙΑ (CNIL), Ιούνιος 2019: επιβολή προστίμου
σε εταιρεία διαχείρισης ακίνητων «Sergic», ύψους
€400,000 για ανεπαρκή μέτρα προστασίας των

μη

•

ΔΑΝΙΑ (Datatilsynet), Ιούνιος 2019, επιβολή
προστίμου σε εταιρεία σχεδιασμού, παραγωγής
και διάθεσης οικιακών επίπλων «IDDesign A/S»,
ύψους 1,5 εκατ. DKK, για τη μη σύννομη
διατήρηση προσωπικών δεδομένων πελατών
της, κατά τη μετάπτωση από ένα παλαιότερο
πληροφοριακό σύστημα CRM σε νεότερο.

•

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ICO), Ιούνιος 2019: επιβολή
προστίμου σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών «ΕΕ»
ύψους 100 χιλ. στερλινών, για την αποστολή
περισσότερων από 2,5 εκατ. προσωπικών
μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου σε
πρόσωπα, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

•

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ICO), Ιούλιος 2019: επιβολή
προστίμου στην αεροπορική εταιρεία “British
Airways” ύψους 183 εκατ. στερλινών (!), εξαιτίας
της μη λήψης επαρκών μέτρων ασφάλειας των
δεδομένων
που
οδήγησε
σε
απώλεια
προσωπικών
πληροφοριών
(στοιχείων
πιστωτικών καρτών κ.α.) 500 χιλιάδων και πλέον
καταναλωτών.

•

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ICO), Ιούλιος 2019: επιβολή
προστίμου στην μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα
“Marriot International” ύψους 99 εκατ. στερλινών
(!), διότι η εταιρεία δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια
κατά την εξαγορά & συγχώνευση των
ξενοδοχείων της αλυσίδας “Starwood Hotels
Group” με αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών
δεδομένων 339 εκατ. επισκεπτών!

•

ΠΟΛΩΝΙΑ (UODO), Σεπτέμβριος 2019: επιβολή
προστίμου σε εταιρεία πωλήσεων λιανικής μέσω
του διαδικτύου «Morele.net», ύψους €645,000,
εξαιτίας της μη λήψης των κατάλληλων
προστασίας, με αποτέλεσμα τη διαρροή
προσωπικών δεδομένων 2,2 εκατ. χρηστών της!

Τα κυριότερα πρόστιμα που επιβλήθηκαν
στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού
από την 25η Μαΐου 2018 και κατόπιν.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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