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Περιορισμένη η συμμόρφωση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
τον κανονισμό GDPR.
Πηγή: AgrinioTimes

Οι Δήμοι συγκροτούν τον πρώτο βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Συνιστούν
νομικά
πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και μέσω των οργάνων τους
ασκούν πλήθος αρμοδιοτήτων. Στο πλαίσιο
άσκησης αυτών, επεξεργάζονται πλήθος δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα εκατομμυρίων φυσικών
προσώπων.
Σχεδόν 17 μήνες μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του
ΓΚΠΔ, η συντριπτική πλειονότητα των Δήμων φαίνεται
ότι υπολείπεται σημαντικά ή δεν έχει κάνει κανένα
βήμα στην κατεύθυνση συμμόρφωσής της με το νέο
πλαίσιο προστασίας δεδομένων.
Η Your Data Matters Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία (η οποία έχει ως καταστατικό σκοπό την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
αναφορικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα,
αλλά
και
την

με τη σφραγίδα της PKF ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
πραγματοποίηση σχετικών ερευνών), βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της
πρώτης πανελλαδικής πρωτογενούς έρευνας σε
σχέση με την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα στις ιστοσελίδες των
Δήμων της επικράτειας.
Ερευνήθηκαν οι ιστοσελίδες των 325 Δήμων της
χώρας, σε σχέση με 13 ειδικά κριτήρια (όπως
ζητήματα ενημέρωσης των υποκειμένων, ορισμού
DPO κλπ), οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, πράξεις
ανοιχτών επεξεργασιών δεδομένων και από τα οποία
προκύπτει μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα για
τις ιστοσελίδες των Δήμων.
Εκ των 321 ιστότοπων Δήμων που ελέγχθησαν (από
τους 325 δήμους όλης της επικράτειας:
 4 δε διαθέτουν ιστότοπο και δεν περιλήφθηκαν
στην έρευνα),
 το 38% διαθέτει Πολιτική Απορρήτου, σε αντίθεση
με το 62% που δε διαθέτει.

 Η μεγάλη πλειονότητα των ιστοσελίδων δε διαθέτει
ενημέρωση για τα cookies και, από όσες
διαθέτουν, ελάχιστες δίνουν το δικαίωμα
διαχείρισης.
Η χρήση εφαρμογών και σελίδων Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης σε συνδυασμό με τα λοιπά ευρήματα,
αναδεικνύει πιθανότατα επεξεργασίες δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που δεν έχουν τύχει της
απαιτούμενης
αξιολόγησης.
Δυστυχώς,
τα
συμπεράσματα δεν είναι ενθαρρυντικά.
Το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, αντιμετωπίζεται μάλλον ως
άλλη μια υποχρέωση που επιβάλλεται (ή ως ένα
πρόβλημα) και όχι ως άλλη μια δυνατότητα να
αναδειχθούν διαδικασίες που πρέπει να αλλάξουν για
να εξορθολογιστούν συνολικά οι επεξεργασίες
δεδομένων.
Ως εκ τούτου, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για το
επίπεδο συμμόρφωσης των Δήμων, οι οποίοι
καλούνται είτε να επανεξετάσουν τα σχετικά ζητήματα
είτε να αναλάβουν δράση, στην κατεύθυνση της
άμεσης αντιμετώπισής του.
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.

Νέα από την Εποπτική Αρχή
Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης
Πεπραγμένων 2018
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές της, παρά
τα
οξυμένα
προβλήματα
που αντιμετωπίζει
διαχρονικά.
Ο Πρόεδρος της Αρχής υπογράμμισε ότι το 2018
ήταν έτος ορόσημο, αφού από τις 25 Μαΐου η έναρξη
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σηματοδότησε μια νέα αφετηρία στη
μακρά πορεία του δικαιώματος στην προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, εξήγησε στον
Πρόεδρο της Βουλής ότι στη μεταβατική περίοδο από
την ψήφιση έως την έναρξη εφαρμογής του
Κανονισμού, η Αρχή προετοιμάστηκε εντατικά,
επιτελώντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το
έργο και τα καθήκοντά της, παρά τα προβλήματα της
ελλιπούς στελέχωσης και της έλλειψης επαρκών
πόρων.
Ο Πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι κατά τον χρόνο
έκδοσης της παρούσας Eτήσιας Έκθεσης ψηφίστηκε
ο ν. 4624/2019, με τον οποίο αφενός λαμβάνονται
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού και αφετέρου
ενσωματώνεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Επ’αυτού
τονίστηκε ότι η Αρχή καλείται να εφαρμόσει και να
ερμηνεύσει τον νόμο 4624/2019, ελέγχοντας τη
συμβατότητα των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις του
Γενικού Κανονισμού.
Παρά το θετικό γεγονός της ολοκλήρωσης του
διαγωνισμού πρόσληψης 13 ειδικών επιστημόνων, ο
κ. Μενουδάκος εξήγησε ότι είναι αναγκαία η
ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της
Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων,
στο
πλαίσιο
φυσικά
των
υφιστάμενων
δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Πρόεδρος της
Βουλής εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία
της Αρχής κατανοώντας την ανάγκη ενίσχυσης του
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της.
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2018 της Αρχής είναι
διαθέσιμη στο www.dpa.gr → («Ετήσιες Εκθέσεις»).
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Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα,
κ.
Κωνσταντίνος
Μενουδάκος, επέδωσε, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, την
Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2018 στον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα.
Ο κ. Μενουδάκος σημείωσε ότι η Έκθεση
Πεπραγμένων αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό
της δράσης της Αρχής για το 2018, η οποία είναι
αποτέλεσμα
εντατικών
και
συστηματικών
προσπαθειών της για να ανταποκριθεί στα νέα
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