Με ποιον τρόπο η μεταρρύθμιση του
καθεστώτος προστασίας των δεδομένων
ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών;
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Τον Απρίλιο του 2011
παραβιάστηκε η ασφάλεια
μιας εταιρείας τεχνολογίας.
Η παραβίαση αυτή έλαβε
μεγάλη δημοσιότητα και έθεσε σε
κίνδυνο τους λογαριασμούς 77
εκατομμυρίων πελατών: ονόματα,
ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές
διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης,
κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες
σύνδεσης, ιστορικό αγορών και
στοιχεία πιστωτικών καρτών. Πέρασε
σχεδόν μία εβδομάδα μέχρις ότου η
εταιρεία να παραδεχθεί την παραβίαση
των δεδομένων και να ενημερώσει
τους πελάτες που είχαν θιγεί. Η πιο
επικερδής στιγμή για τους εγκληματίες
που χρησιμοποιούν κλεμμένα στοιχεία
είναι αμέσως μετά την κλοπή και
πριν ειδοποιηθούν οι πελάτες και
μπορέσουν να λάβουν προληπτικά
μέτρα.

ΓΙΑΤΊ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ;
Στα 21 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει
από τη θέσπιση των υφιστάμενων
κανόνων για την προστασία των
δεδομένων, νέα μέσα επικοινωνίας,

όπως τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα,
άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο
οι άνθρωποι ανταλλάσσουν προσωπικές
πληροφορίες, ενώ χάρη στην τεχνολογία
του υπολογιστικού νέφους περισσότερα
δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε
απομακρυσμένους διακομιστές παρά
σε προσωπικούς υπολογιστές. Σήμερα
στην Ευρώπη 250 εκατομμύρια
άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
σε καθημερινή βάση. Σ’ αυτό το ταχέως
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τα άτομα
πρέπει να διατηρήσουν τον ουσιαστικό
έλεγχο των προσωπικών δεδομένων
τους. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα
όλων των πολιτών της ΕΕ, το οποίο
πρέπει να διασφαλιστεί.

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΊΣΤΑΤΑΙ Η
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
Ο νέος γενικός κανονισμός για
την προστασία των δεδομένων θα
εξασφαλίζει ότι θα ενημερώνεστε με
σαφή και κατανοητό τρόπο όταν τα
προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται
σε επεξεργασία. Όταν απαιτείται η
συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων σας από
μια εταιρεία, θα πρέπει να την παρέχετε
ρητά εκ των προτέρων. Οι νέοι κανόνες
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Τάσεις όσον αφορά την προστασία των
δεδομένων
»» Το 71 % των Ευρωπαίων θεωρεί ότι, εάν
επιθυμεί να αποκτήσει προϊόντα ή υπηρεσίες,
δεν έχει άλλη επιλογή από τη γνωστοποίηση
προσωπικών του στοιχείων.
»» Οι μισοί ευρωπαίοι χρήστες του διαδικτύου
φοβούνται ότι μπορεί να πέσουν θύματα
απάτης λόγω δόλιας χρήσης των
προσωπικών τους δεδομένων. Περίπου επτά
στους δέκα ανησυχούν μήπως τα στοιχεία
τους χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό
σκοπό από εκείνον για τον οποίο
συλλέχθηκαν.
»» Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι
θα ήθελαν να ενημερωθούν σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής των προσωπικών τους
δεδομένων.
»» Μόλις κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων γνωρίζουν ποια εθνική δημόσια
αρχή είναι αρμόδια για την προστασία των
δικαιωμάτων τους όσον αφορά τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα (37%).
»» Μόνο το 15% αισθάνεται ότι έχει τον πλήρη
έλεγχο των πληροφοριών που παρέχει
ηλεκτρονικά· ένας στους τρεις (31%)
πιστεύει ότι δεν έχει απολύτως κανέναν
έλεγχο σ’ αυτές τις πληροφορίες.
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο
431 - Προστασία των
δεδομένων, Ιούνιος 2015

θα ενισχύσουν επίσης το δικαίωμα
στη λήθη, σύμφωνα με το οποίο,
όταν κάποιος δεν επιθυμεί πλέον την
επεξεργασία των δεδομένων του και
εφόσον δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι
για τη διατήρησή τους, τα δεδομένα θα
διαγράφονται.
Ο νέος κανονισμός θα εξασφαλίζει
επίσης δωρεάν και εύκολη πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα,
κάνοντας απλούστερο για σας να δείτε
τι προσωπικά στοιχεία διατηρούν
για το άτομό σας οι εταιρείες και οι
δημόσιες αρχές, και διευκολύνοντας
για σας τη διαβίβαση των προσωπικών
σας δεδομένων μεταξύ των παρόχων
υπηρεσιών — η λεγόμενη «αρχή της
φορητότητας των δεδομένων».
Η μεταρρύθμιση απαιτεί από τους
οργανισμούς να ειδοποιούν χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εφόσον
είναι εφικτό, εντός 72 ωρών τόσο
τα άτομα όσο και την αρμόδια αρχή
προστασίας δεδομένων σε περίπτωση
τυχαίας ή παράνομης καταστροφής,
απώλειας, παραποίησης, απόκτησης
ή γνωστοποίησης δεδομένων σε μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, όταν
συντρέχει κίνδυνος για τα ατομικά
δικαιώματα.

αποτελέσουν επίσης ουσιώδεις
αρχές στους ενωσιακούς κανόνες
προστασίας των δεδομένων. Αυτό
σημαίνει ότι οι διασφαλίσεις για την
προστασία των δεδομένων θα πρέπει να
ενσωματώνονται στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες από τα πρώτα κιόλας στάδια
της ανάπτυξής τους και ότι οι φιλικές
προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα πρέπει
να είναι ο κανόνας — π.χ. στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Οι εν λόγω
κανόνες
θα ενισχύσουν τα ατομικά δικαιώματα
στην πράξη. Η Επιτροπή και οι εθνικές
εποπτικές αρχές προστασίας των
δεδομένων θα ευαισθητοποιήσουν το
κοινό σχετικά με τα δικαιώματα αυτά
και για τον τρόπο αποτελεσματικότερης
χρησιμοποίησής τους.

ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΦΕΛΟΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΕΙ;
Αν βελτιωθούν οι κανόνες για την
προστασία των δεδομένων, θα αισθάνεστε
μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τη
χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,
ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Αυτοί οι ισχυρότεροι
κανόνες για την προστασία των δεδομένων
θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη στις
διαδικτυακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου,
θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις νέες
τεχνολογίες με μεγαλύτερη σιγουριά,
απολαμβάνοντας πλήρως τα πλεονεκτήματα
της εσωτερικής αγοράς. Οι νέοι, σαφείς
και αυστηροί κανόνες για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων θα βοηθήσουν
επίσης τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν
μέσα σ’ ένα φιλικό προς την προστασία
των δεδομένων περιβάλλον, το οποίο θα
τονώνει τη ζήτηση για καινοτόμες υπηρεσίες
και προϊόντα.

Ποιες θα είναι οι βασικές αλλαγές;
»» Το «δικαίωμα στη λήθη» θα σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε τους κινδύνους που
σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων στο διαδίκτυο. Όταν δεν επιθυμείτε
πλέον την επεξεργασία των δεδομένων σας και εφόσον δεν συντρέχουν βάσιμοι
λόγοι για τη διατήρησή τους, τα δεδομένα θα διαγράφονται. Οι κανόνες έχουν ως
στόχο να ενισχύσουν τη θέση των ατόμων και όχι να διαγράψουν γεγονότα του
παρελθόντος, να ξαναγράψουν την ιστορία ή να περιορίσουν την ελευθερία του
Τύπου.

Η «προστασία των δεδομένων ήδη
από τον σχεδιασμό» και η «προστασία
των δεδομένων εξ ορισμού» θα

»» Ευκολότερη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
»» Χορήγηση του δικαιώματος μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από έναν πάροχο
υπηρεσιών σε άλλον.
»» Όταν απαιτείται η συγκατάθεσή σας, πρέπει να καλείστε να την παράσχετε ρητά.
»» Μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας, με
κατανοητές πληροφορίες, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Για περισσότερες ερωτήσεις:

»» Οι εταιρείες και οι οργανισμοί οφείλουν να σας ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση για παραβιάσεις των δεδομένων σας που θα μπορούσαν να είναι
επιζήμιες για εσάς. Θα πρέπει επίσης να ειδοποιούν την αρμόδια εποπτική αρχή
προστασίας των δεδομένων.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
Europe Direct: Τηλ. 00 800 67 89
10 11 – δικτυακός τόπος: http://
europa.eu/europedirect/

»» Αποτελεσματικότερη επιβολή των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων μέσω
των βελτιωμένων διοικητικών και δικαστικών μέσων έννομης προστασίας σε
περιπτώσεις παραβιάσεων.
»» Αυξημένη ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας για τα άτομα που επεξεργάζονται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μέσω της διενέργειας εκτιμήσεων κινδύνου για
την προστασία δεδομένων, του διορισμού υπευθύνων προστασίας δεδομένων και
συμμόρφωσης με τις αρχές «προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» και
«προστασία των δεδομένων εξ ορισμού».
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