Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GAVRIIL ARAMPATZIS
Ημερομηνία: 2018.05.17 13:45:40 EEST

Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε
θαη ηεο Δπηρείξεζεο

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ
6/2018

(Άξζν 77 παξ. 5 εδ. δ' ηνπ Ν.3852/2010)
Πξνο:
θ. Βαζίιε Βαιαζφπνπιν
Γήκαξρν Ηιηνχπνιεο
Κνηλ.:
1) θ. Γεκήηξε Αλαζηφπνπιν
Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ
2) Γεκνηηθφ Σπκβνχιην

Θέκα: Ο νέορ Εςπωπαϊκόρ Κανονιζμόρ 679/2016 για ηην πποζηαζία ηων θςζικών
πποζώπων ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ ηων δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα και για
ηην ελεύθεπη κςκλοθοπία ηων δεδομένων αςηών και ηην καηάπγηζη ηηρ οδηγίαρ
95/46/ΕΚ

Ηιηνύπνιε 2018

Δηδηθή Πξφηαζε 6/2017

Σειίδα 2

1. Δηζαγσγή
1.α. O Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ πεξί δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, (άξζξν 77 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ' Ν.3852/2010), δηαηππψλεη ηελ
παξνχζα Δηδηθή Πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη, θαηά ηνλ λφκν, ζηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη
ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
1.β. Ο Νένο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/279 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ςεθίζηεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2016 θαη ζα εθαξκνζηεί ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζηηο 25 Μαΐνπ 2018. Ο Δπξσπαίνο Ννκνζέηεο έδσζε ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ρξφλν νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ. H εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ δελ
πξνυπνζέηεη ελαξκνληζηηθφ εζληθφ λνκνζέηεκα, ελψ θαη ε αλακνλή γηα «εξκελεπηηθέο
εγθπθιίνπο» πνπ είλαη δηάρπηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, δελ επεξεάδεη ηελ ακεζφηεηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ πξνζδνθία ηήξεζήο ηνπ εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ απφ ηνπο
πνιίηεο, ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπνκέλσο, θάζε δεκφζηα ππεξεζία νθείιεη λα πξνεηνηκαζηεί
απηνβνχισο, αθνινπζψληαο έλα πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ρσξίο λα αλακέλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ρσξίο
λα αλακέλεη ζέζπηζε δηαηάμεσλ «πιαηζίσζεο» απφ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε Οη ΟΤΑ κε βάζε ην
άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο
1.γ. Η παξνχζα εηδηθή πξφηαζε ζρεηηθά κε ην λέν Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, έγηλε θάησ απφ ην
πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκνηψλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο
ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζην ζέκα ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη. Δπίζεο πξνηείλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ
ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Γήκνο ψζηε λα γίλνπλ ζε φινπο θαηαλνεηά ηα βήκαηα πνπ
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ππεξεζίεο, νη δεκφηεο θαη νη
θνξείο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ν λένο θαλνληζκφο.
Σην πιαίζην απηφ, ε Δηδηθή Πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ θχξην Βαζίιε Βαιαζφπνπιν,
Γήκαξρν Ηιηνχπνιεο θαη θνηλνπνηείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην Ηιηνχπνιεο, θαζψο θαη
ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, θχξην Γεκήηξε Αλαζηφπνπιν.
2. ΟΡΙΜΟΙ
Σην άξζξν 4 («Οξηζκνί») ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ («ΓΚΠΓ»)
πεξηιακβάλεηαη έλαο θαηάινγνο φξσλ καδί κε ηελ λνκηθά δεζκεπηηθή εξκελεία ηνπο. Σην
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παξφλ θεθάιαην κλεκνλεχνληαη νη φξνη απηνί κε ηελ εξκελεία ηνπο θαη παξαηίζεληαη
παξαδείγκαηα πνπ ηνπο ζπγθεθξηκελνπνηνχλ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία απηήο
ηεο νξνινγίαο γηα ηηο ππεξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο.
Άξζξν 4, αξ. 1 ΓΚΠΓ:
«δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα»: θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν («ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»)· ην
ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηόηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί,
άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο, όπσο όλνκα,
ζε αξηζκό ηαπηόηεηαο, ζε δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθό αλαγλσξηζηηθό ηαπηόηεηαο ή ζε
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή,
ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ
πξνζώπνπ,
Απφ ηνλ νξηζκφ απηφλ πξνθχπηεη φηη «δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» είλαη
θάζε πιεξνθνξία αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή θαηαγξαθήο ή απνζήθεπζήο ηεο, ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ή ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηεο, ε νπνία ηεξείηαη ζε νλνκαζηηθνπνηεκέλε
κνξθή ή ζε κνξθή απφ ηελ νπνία κπνξεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία λα απνδνζεί ζε
θπζηθφ πξφζσπν θαη εηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηέηνηα δεδνκέλα είλαη:
-Γεδνκέλα πνιηηψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αηηήζεηο, αλαθνξέο ή πνπ έρνπλ
πξνζθνκίζεη ή ππνβάιεη ειεθηξνληθά δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ
αθνξνχλ ην δεκνηνιφγην ηελ νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαηάζηαζή ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί θάπνηα αξκνδηφηεηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
-Γεδνκέλα εξγαδνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, ππφ νπνηαδήπνηε
εξγαζηαθή ζρέζε θαζψο θαη δεδνκέλα πξψελ θαη ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία
ηεξνχληαη ζε ππεξεζηαθνχο θαθέινπο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνίθεζεο
-Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ή θαη ηπρφλ άιισλ ππεξεζηψλ γηα ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ Γήκν Ηιηνχπνιεο. Σεκεησηένλ φηη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ππάξρνπλ ζρεηηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. (Γλψκε 2/2017 ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηεο Οδεγίαο 95/46 γηα ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηελ εξγαζία, θαη Σχζηαζε CM/Rec (2015) 5 ηεο Δπηηξνπήο Υπνπξγψλ «Σπκβνχιην
1
ηεο Δπξψπεο» πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο)

-Γεδνκέλα πξνκεζεπηψλ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά
πξφζσπα, δηφηη ηα «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» αθνξνχλ κφλν πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα θαη δελ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ λνκηθά πξφζσπα φπσο είλαη νη εηαηξίεο, ηα ζσκαηεία, ηα ηδξχκαηα.
-Γεδνκέλα πνιηηψλ πνπ είλαη σθεινχκελνη απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ
Ηιηνχπνιεο, δηφηη αξθεί ε ηδηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ κηα πιεξνθνξία
πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφ λα εκπίπηεη ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο λα
απαηηείηαη θαη ε ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε.
-Γεδνκέλα αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, δηφηη θαη νη αηξεηνί είλαη θπζηθά πξφζσπα
____________
1 απφ Βαζίιε Σσηεξφπνπιν Πξψελ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γήκνπ
Αζελαίσλ θαη λπλ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169
https://www.coe.int/en/web/data-protection/legal-instruments
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θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», αζρέησο αλ ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ηεο
θνηλήο γλψκεο είλαη επρεξέζηεξε ιφγσ ηεο νηθεηνζεινχο έθζεζήο ηνπο ζηελ δεκφζηα
ζθαίξα. Η θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αηξεηψλ, γηα παξάδεηγκα,
απνηειεί επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία φκσο γηα ιφγνπο
δηαθάλεηαο ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο δεκνζηνπνίεζεο ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ επηηξέπεηαη άιιε, κε
πξνβιεπφκελε επεμεξγαζία ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αηξεηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο γηα ζθνπφ αζχκβαην κε ηνλ αξρηθφ2.
Άξζξν 4 αξ. 2 ΓΚΠΓ:
«επεμεξγαζία»:
θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε
απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή ζε ζύλνια δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε, ε
απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ε
ρξήζε, ε θνηλνιόγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθή δηάζεζε, ε ζπζρέηηζε ή
ν ζπλδπαζκόο, ν πεξηνξηζκόο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή,
Απφ ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ηεο “επεμεξγαζίαο” ζεκαίλεη φηη ζε κηα δεκφζηα ππεξεζία ζηελ
έλλνηα απηή ππάγεηαη ηόζν ε απηνκαηνπνηεκέλε, όζν θαη ε δηα ρεηξόο επεμεξγαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηδίσο:
- Η ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ε ππνβνιή ηνπο απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο πνιίηεο κε ηελ κνξθή αλαθνξψλ, αηηήζεσλ, θαηαγγειηψλ, πξνζθπγψλ,
παξαπφλσλ θαη εξσηεκάησλ
- Η θαηαρώξεζε, νξγάλσζε, δηάξζξσζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, φπσο είλαη
ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάινπλ νη πνιίηεο ζηα ζπζηήκαηα Τερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο
- Η απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, δειαδή θαη ε απιή δηαηήξεζή ηνπο ζηα αξρεία ηνπ
Γήκνπ Ηιηνχπνιεο ζπληζηά κνξθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
- Η πξνζαξκνγή, κεηαβνιή, αλάθηεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, δειαδή νη
επεκβάζεηο πνπ αζθνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο ζηα ήδε ζπιιερζέληα
δεδνκέλα, γηα ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζπληζηά κνξθή επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ
- Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, δειαδή αθφκε θαη ε εξψηεζε γηα ιήςε απαληήζεσλ
απφ άιιεο ππεξεζίεο ή θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα έλαλ πνιίηε κέζσ ησλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπληζηά κνξθή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ ην Γήκν
Ηιηνχπνιεο
- Η ρξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζπληζηά επεμεξγαζία απηψλ
- Η θνηλνιόγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθή δηάζεζεο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ κνξθέο επεμεξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη
____________
2 Άξζξν 5 παξ. 1 (β) ΓΚΠΓ: “Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο,
ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο
ηνπο ζθνπνχο απηνχο· ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή
ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο δελ ζεσξείηαη αζχκβαηε κε ηνπο
αξρηθνχο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 παξάγξαθνο 1 («πεξηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ»).
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Δήμος Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαπα TK 16310 2ος όροφος
Τηλ. 210-9970153 Fax 210-9970155 e-mail : symparastatis@ilioupoli.gr

Δηδηθή Πξφηαζε 6/2017

Σειίδα 5

θάζε θνξά πνπ δηαβηβάδνληαη έγγξαθα κε πξνζσπηθά δεδνκέλα, ή αλαξηψληαη πξνζσπηθά
δεδνκέλα ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ή ζην Γηαδίθηπν ή ρνξεγνχληαη αληίγξαθα κε
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ηξίηα πξφζσπα, ν Γήκνο Ηιηνχπνιεο δηελεξγεί επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ
- Η ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκόο δεδνκέλσλ, ζπληζηά επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
απηψλ, ε νπνία επεμεξγαζία ζπλίζηαηαη ζηελ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο.
- Ο πεξηνξηζκόο δεδνκέλσλ, είλαη κηα λέα κνξθή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην “δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο” θαη πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 18 ηνπ ΓΚΠΓ. Αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επηζεκάλεη πξνζσπηθά
δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ θαη ηα νπνία είλαη αλαθξηβή ή ε επεμεξγαζία ηνπο παξάλνκε ή κε
αλαγθαία πιένλ ελφςεη ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα
δεδνκέλα πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί, εθηφο ηεο απνζήθεπζεο, πθίζηαληαη επεμεξγαζία κφλν κε
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ή γηα ηελ ελάζθεζε δηθαησκάησλ ή γηα ιφγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο. Δίλαη κηα κνξθή “παγψκαηνο” (ν Ν.2472/1997 ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν
“δέζκεπζε”) θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα, ρσξίο φκσο
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απηψλ, κέρξη λα απνθαζηζηεί ε ηχρε ηνπο.
Άξζξν 4 αξ. 4 ΓΚΠΓ:
«θαηάξηηζε πξνθίι»:
νπνηαδήπνηε κνξθή απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηελ αμηνιόγεζε
νξηζκέλσλ πξνζσπηθώλ πηπρώλ ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ, ηδίσο γηα ηελ αλάιπζε ή ηελ
πξόβιεςε πηπρώλ πνπ αθνξνύλ ηελ απόδνζε ζηελ εξγαζία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ
πγεία, ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ αμηνπηζηία, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε
ζέζε ή ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ πξνζώπνπ
Πξνυπνζέζεηο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι είλαη ε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία θαη ε
ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ ελφο
θπζηθνχ πξνζψπνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ, κε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα
πξφζβαζεο, ζπληζηνχλ πεξίπησζε θαηάξηηζεο πξνθίι. Η θαηάξηηζε πξνθίι δηέπεηαη απφ
κία ζεηξά εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη γηα λα
είλαη λφκηκε ζα πξέπεη, πιένλ, λα ηεξνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη
απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο.
Άξζξν 4 αξ. 5
«ςεπδσλπκνπνίεζε»:
ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηά ηξόπν ώζηε ηα δεδνκέλα λα κελ
κπνξνύλ πιένλ λα απνδνζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ρξήζε
ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ, εθόζνλ νη ελ ιόγσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
δηαηεξνύληαη ρσξηζηά θαη ππόθεηληαη ζε ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζε ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό
πξόζσπν,
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Άξζξν 4 αξ. 6
«ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο»:
θάζε δηαξζξσκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα
κε γλώκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, είηε ην ζύλνιν απηό είλαη ζπγθεληξσκέλν είηε
απνθεληξσκέλν είηε θαηαλεκεκέλν ζε ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε,
Σπλεπψο, “ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο” είλαη θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηεξείηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, εθφζνλ ηα
δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλεη είλαη πξνζβάζηκα κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο
π.ρ. ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ. Δίλαη αδηάθνξν αλ ην ζχλνιν είλαη ζπγθεληξσκέλν,
απνθεληξσκέλν ή θαηαλεκεκέλν ζε ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε.
- νη ππεξεζηαθνί θάθεινη πνπ ηεξνχληαη γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ απφ
ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε,
- νη θάθεινη ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ
Γήκνπ πνπ ηεξνχληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα,
- ην Γεκνηνιφγην θαη ν εθινγηθφο θαηάινγνο ηνπ Γήκνπ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε,
- νη νθεηιέηεο γηα ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ΤΑΠ απφ ην αξκφδην ηκήκα
- νη θάθεινη κε ζηνηρεία παηδηψλ ησλ βξεθνλεπηαθψλ – παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ
ηεξνχληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν - θ.α.
Άξζξν 4 αξ. 7
«ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο»:
ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ε δεκόζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ, κόλα ή από
θνηλνύ κε άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηνλ ηξόπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα· όηαλ νη ζθνπνί θαη ν ηξόπνο ηεο επεμεξγαζίαο απηήο θαζνξίδνληαη
από ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην θξάηνπο κέινπο, ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα
εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ δηνξηζκό ηνπ κπνξνύλ λα πξνβιέπνληαη από ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή
ην δίθαην θξάηνπο κέινπο,
Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, γηα φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ηεξνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιε γηα ζθνπνχο πνπ αθνξνχλ ηηο
λνκνζεηηθά πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηέο ηεο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη ην λνκηθφ
πξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' βαζκνχ κε ηελ επσλπκία “Γήκνο
Ηιηνχπνιεο”. Οη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ δελ είλαη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, αιιά
“πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο”, θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΓΚΠΓ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απηά ηα πξφζσπα επεμεξγάδνληαη ηα ελ ιφγσ
δεδνκέλα κφλν θαη' εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαζψο θαη ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. Τα κέιε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ηνπ Γήκνπ πνπ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. έλαο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο) ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δελ είλαη “ηξίηνη”, αιιά πξφζσπα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. Άξα, ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε
απηνχο δελ ζεκαίλεη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.
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Άξζξν 4 αξ. 8
«εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία»:
ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ
επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο
επεμεξγαζίαο,
Πξφθεηηαη γηα δηαθξηηή νληφηεηα, ζηελ νπνία ν Γήκνο Ηιηνχπνιεο έρεη αλαζέζεη ηελ
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δίλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ν Γήκνο αλαζέηεη ζε κηα εηαηξία κεραλνξγάλσζεο ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ π.ρ. γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ (outsourcing). Σε απηή ηελ πεξίπησζε,
ε εηαηξία κεραλνξγάλσζεο είλαη ν “εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία”, ελψ ν Γήκνο Ηιηνχπνιεο
είλαη πάληνηε ν “ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο”.
Άξζξν 4 αξ. 9
«απνδέθηεο»:
ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ε δεκόζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο, ζηα νπνία
θνηλνινγνύληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, είηε πξόθεηηαη γηα ηξίηνλ είηε όρη.
Ωζηόζν, νη δεκόζηεο αξρέο πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζην
πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο δελ
ζεσξνύληαη σο απνδέθηεο· ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ από ηηο ελ ιόγσ δεκόζηεο
αξρέο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
αλάινγα κε ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο
Άξζξν 4 πεξ. 10
«ηξίηνο»:
νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, δεκόζηα αξρή, ππεξεζία ή θνξέαο, κε εμαίξεζε ην
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, ηνλ εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία
θαη ηα πξόζσπα ηα νπνία, ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ
εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία, είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
Άξζξν 29
Πξόζσπν πνπ ελεξγεί “ππό ηελ επνπηεία ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο”:
Κάζε πξόζσπν πνπ έρεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελεξγεί ππό
ηελ επνπηεία ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο, επεμεξγάδεηαη ηα ελ ιόγσ δεδνκέλα κόλν θαη'
εληνιή ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο, εθηόο αλ ππνρξενύηαη πξνο ηνύην από ην δίθαην ηεο
Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο.
Με ηελ αλάιπζε απηή, θάζε εξγαδφκελνο ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο, πνπ επεμεξγάδεηαη
ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθά δεδνκέλα, εκπίπηεη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
29 ΓΚΠΓ θαη φρη ζηηο δηαηάμεηο πεξί “απνδεθηψλ” ή “ηξίησλ”.
Άξζξν 4 παξ. 11
«ζπγθαηάζεζε» ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ:
θάζε έλδεημε βνπιήζεσο, ειεύζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ξεηή θαη ελ πιήξεη επηγλώζεη, κε ηελ
νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ εθδειώλεη όηη ζπκθσλεί, κε δήισζε ή κε ζαθή ζεηηθή
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ελέξγεηα, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
πνπ ην αθνξνύλ
H ζπγθαηάζεζε απνηειεί κία απφ ηηο λνκηθέο βάζεηο επηηξεπφκελεο επεμεξγαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ ΓΚΠΓ. Οη άιιεο λνκηθέο
βάζεηο πνπ, ελαιιαθηηθά πξνο ηελ ζπγθαηάζεζε, επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ είλαη ε χπαξμε ζχκβαζεο αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ζηνλ ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο, ε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ην
δσηηθφ ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε
εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε
δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ
πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηξίηνο, εθφζνλ απηφ ππεξέρεη ησλ δηθαησκάησλ
θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Καηά θαλφλα, ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ απνηειεί έγθπξε λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ δεκφζηεο αξρέο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε
αληζφηεηα ηζρχνο αλάκεζα ζε κηα δεκφζηα αξρή θαη ζε έλα ππνθείκελν δεδνκέλσλ (δειαδή
ε αληζφηεηα θξάηνπο – πνιίηε) απνζηεξεί απφ ηελ ζπγθαηάζεζε ην ζηνηρείν ηεο “ειεχζεξεο”
έλδεημεο βνχιεζεο. Σηνλ αξηζκφ 43 ηνπ Πξννηκίνπ ηνπ ΓΚΠΓ αλαθέξεηαη:
“Γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ε ζπγθαηάζεζε έρεη δνζεί ειεύζεξα, ε ζπγθαηάζεζε δελ ζα πξέπεη
λα παξέρεη έγθπξε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, όηαλ ππάξρεη ζαθήο αληζόηεηα κεηαμύ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο, ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ππεύζπλνο
επεμεξγαζίαο είλαη δεκόζηα αξρή θαη είλαη επνκέλσο ζρεδόλ απίζαλν λα έρεη δνζεί ε
ζπγθαηάζεζε ειεύζεξα ζε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο απηήο ηεο εηδηθήο θαηάζηαζεο.”
Δπνκέλσο, ε ζπγθαηάζεζε, θαηά θαλφλα, δελ κπνξεί λα απνηειεί λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο
επεμεξγαζίαο, νπφηε ν Γήκνο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιιε λνκηκνπνηεηηθή βάζε.
Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη δεκφζηεο αξρέο, θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, δελ
επηηξέπεηαη λα βαζίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ζην “ππεξέρνλ έλλνκν ζπκθέξνλ”, θαηά ξεηή
δηάηαμε ηνπ ΓΚΠΓ, ν Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηελ επεμεξγαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κφλνλ εθφζνλ απηή είλαη αλαγθαία γηα εθηέιεζε ζχκβαζεο ή
απνηειεί ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε ηεο ή είλαη απαξαίηεηε γηα ην δσηηθφ
ζπκθέξνλ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην
δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο. Οη πνιίηεο δελ λνείηαη λα
παξέρνπλ “ζπγθαηάζεζε” γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο απφ ηνλ
Γήκν Ηιηνχπνιεο. Τα δεδνκέλα πνπ νη ίδηνη νη πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ γηα λα αζθήζνπλ δηάθνξα δηθαηψκαηά ηνπο, ηπγράλνπλ λφκηκεο επεμεξγαζίαο
εθφζνλ ζπλδένληαη κε θάπνηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, νπφηε ν Γήκνο δελ
λνκηκνπνηείηαη λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ζηελ βάζε ηεο ζπγθαηάζεζεο, αιιά κφλν ζην
πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο.
Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν Γήκνο παξέρεη κηα “πξφζζεηε”
ππεξεζία ζε πνιίηεο, φπσο π.ρ. ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο γηα ηελ δηεπθφιπλζε
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη κέζσ άιινπ ηξφπνπ (πρ. cookies ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή έμππλεο εθαξκνγήο), δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε ιήςε
ζπγθαηάζεζεο εηδηθά γηα απηέο ηηο επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ. Σε απηφ ην ζπκπέξαζκα
θαηαιήγνπλ νη ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 σο
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πξνο ην ζέκα ηεο ζπγθαηάζεζεο θαηά ηνλ ΓΚΠΓ. Η νκάδα εξγαζίαο ζεσξεί φηη θαη' εμαίξεζε
ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε επηηξέπεηαη ε ζπγθαηάζεζε σο λνκηθή βάζε επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ , εθφζνλ κε ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ
ζηεξνχληαη θάπνηα ππεξεζία θαη κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ
ρσξίο θαλέλα δπζκελέο απνηέιεζκα. Δίλαη κάιηζηα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην
“Παξάδεηγκα 3” ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπγθαηάζεζεο, ε Οκάδα
Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 αλαθέξεη αθξηβψο ην παξάδεηγκα ηεο ζπγθαηάζεζεο πνπ πξέπεη
λα δψζνπλ νη πνιίηεο ζε ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα λα επηηξέςνπλ ηελ απηεπάγγειηε
αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ απφ Γήκν ζε ζρεηηθή ππφζεζε πνπ νη δχν Ο.Τ.Α. έρνπλ
δηαθξηηά αξρεία δηθαηνινγεηηθψλ: ην γεγνλφο φηη απηή ε πεξίπησζε απνηειεί πξφζζεηε
ππεξεζία ππέξ ηνπ πνιίηε (πξφζζεηε κε ηελ έλλνηα φηη ν πνιίηεο ζα κπνξνχζε θαη κφλνο
ηνπ λα ζπιιέμεη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο δχν βάζεηο δεδνκέλσλ, αιιά ηνπ δίλεηαη θαη ε
δηεπθφιπλζε ηεο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ), επηηξέπεη κηα εμαίξεζε απφ
ηελ θαη' αξρήλ απαγνξεπκέλε αλαδήηεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ πνιίηε σο λφκηκε βάζε
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.
Άξζξν 4 αξ. 12
«παξαβίαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα»:
ε παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζε ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απώιεηα,
κεηαβνιή, άλεπ άδεηαο θνηλνιόγεζε ή πξόζβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ
δηαβηβάζηεθαλ, απνζεθεύηεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξόπν ζε επεμεξγαζία,
Η παξαβίαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζπλδέεηαη κε δχν λέεο
ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδεη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ γηα ηνπο
ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο. Η πξψηε ππνρξέσζε είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο παξαβίαζεο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Αξρή, ακειιεηί θαη, αλ είλαη δπλαηφ, εληφο 72
σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθηά γλψζε ηνπ γεγνλφηνο, εθηφο αλ ε παξαβίαζε δελ
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ (άξζξν 33 ΓΚΠΓ).
Η δεχηεξε ππνρξέσζε είλαη ε αλαθνίλσζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, φηαλ ε παξαβίαζε ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε πςειφ
θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, εθηφο αλ έρνπλ ιεθζεί
κέηξα πνπ θαζηζηνχλ κε θαηαλνεηά ηα δεδνκέλα, ή εάλ ειήθζεζαλ ζηελ ζπλέρεηα κέηξα
πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα πξνθχςεη ν πςειφο θίλδπλνο ή εάλ ε
αλαθνίλσζε πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο, νπφηε γίλεηαη αλη' απηήο δεκφζηα
αλαθνίλσζε (άξζξν 34 ΓΚΓΠ). Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δχν λέσλ
ππνρξεψζεσλ, έρνπλ δεκνζηεπζεί εηδηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.
Άξζξν 4, αξ. 13, 14, 15
«γελεηηθά δεδνκέλα»:
ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ αθνξνύλ ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνύ
πξνζώπνπ πνπ θιεξνλνκήζεθαλ ή απνθηήζεθαλ, όπσο πξνθύπηνπλ, ηδίσο, από αλάιπζε
βηνινγηθνύ δείγκαηνο ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ πξνζώπνπ θαη ηα νπνία παξέρνπλ κνλαδηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θπζηνινγία ή ηελ πγεία ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ πξνζώπνπ,
«βηνκεηξηθά δεδνκέλα»:
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δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από εηδηθή ηερληθή επεμεξγαζία
ζπλδεόκελε κε θπζηθά, βηνινγηθά ή ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνύ πξνζώπνπ θαη
ηα νπνία επηηξέπνπλ ή επηβεβαηώλνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ
θπζηθνύ πξνζώπνπ, όπσο εηθόλεο πξνζώπνπ ή δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα,
«δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία»:
δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία ελόο
θπζηθνύ πξνζώπνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο,
θαη ηα νπνία απνθαιύπηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ,
3.ΠΡΟΣΑΗ
Ο Καλνληζκφο 2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ηπγράλεη
εθαξκνγήο απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2018.
Δπηβάιιεη κία ζεηξά ελεξγεηψλ ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ, νη νπνίεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ
επηθέξνπλ ζνβαξέο θπξψζεηο.
Δηδηθφηεξα, ηα πξψηα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν θνξέαο, ν νξγαληζκφο, ή ε
επηρείξεζε πνπ δηελεξγεί πξάμεηο επεμεξγαζίαο ζπλνπηηθά είλαη :
Μειέηε ηνπ θαλνληζκνχ γηα λα δηαπηζησζνχλ νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεχζπλσλ
επεμεξγαζίαο, ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηνλ ηνκέα
ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Δύξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ πνπ ρξήδνπλ εθαξκνγήο ζηνλ
ΟΤΑ φηαλ ελεξγεί σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο.
Καηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηελεξγεί ν εθάζηνηε θνξέαο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο έρεη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, φπσο έρεη ν Γήκνο, πνπ
επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ πξάμεσλ
επεμεξγαζίαο ηνπ θάζε ηκήκαηνο γηαηί ην θάζε ηκήκα ρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. Γηα
παξάδεηγκα, νη παηδηθνί ζηαζκνί ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ
αηηνχλησλ δεκνηψλ ελψ ην ιεμηαξρείν ιακβάλεη γλψζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ
ησλ δεκνηψλ. Μέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο, ην θάζε ηκήκα ηνπ
Υπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο (Γήκνπ) ζα αληηιεθζεί πνηφ πξνζσπηθφ δεδνκέλν ρεηξίδεηαη θαη
κε πνηφ ηξφπν ην επεμεξγάδεηαη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ην θάζε ηκήκα εάλ ρεηξίδεηαη
απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ζα κπνξέζεη λα
εληνπίζεη εάλ ζπιιέγεη πεξηηηά πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ηα
πεξηνξίζεη.
Σήξεζε κεηξώνπ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο.
Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν-κεηξψν φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη πξάμεηο
επεμεξγαζίαο, δειαδή ην θάζε ηκήκα ζα θαηαρσξεί ζε απηφ ηελ θάζε πξάμε επεμεξγαζίαο
πνπ δηελεξγεί, φπσο ηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ζε ηξίην ή ηε δηαβίβαζε θαθέινπ ζε άιιν
ηκήκα.
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Καηάξηηζε Πνιηηηθήο Αζθαιείαο πνπ πεξηγξάθεη :
Α. ηνπο ζηφρνπο ηεο αζθάιεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη.
Β. ηηο ελέξγεηεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζε ζρέζε: α) κε ηηο αξκνδηφηεηεο θάζε
εξγαδνκέλνπ θαη εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε β) κε ηε ηπρφλ δεκηνπξγία επηηξνπψλ πνπ λα
πινπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο.
Σηελ νπζία είλαη έλα έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ην ζρέδην αζθαιείαο ηνπ νξγαληζκνχ ζην νπνίν
πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηα αγαζά (πιηθφ, ινγηζκηθφ, κεραλήκαηα), ηα
άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη θάζε κεράλεκα, θαλφλεο γηα ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ,
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, επηζθφπεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ.
Αλαθνίλσζε λνκηθήο κνξθήο πνπ ζηελ νπζία είλαη ε ελεκέξσζε λνκηθήο θχζεσο
ησλ ππνθεηκέλσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Κάζε θνξά πνπ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
ζπιιέγεη πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην ππνθείκελν-θπζηθφ πξφζσπν ην
ιφγν ζπιινγήο, ηε δηάξθεηα, ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο, ηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ
επεμεξγαζίαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ, δειαδή ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο, ην δηθαίσκα
δηφξζσζε δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ηεο δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ηεο αλάθιεζεο
ηεο δνζείζαο ζπλαίλεζεο φπνπ απηφ επηηξέπεηαη, ην δηθαίσκα ηεο θαηαγγειίαο ζηελ
επνπηηθή αξρή θαη ηελ ηπρφλ δηάξθεηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα
παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνθεξχμεσο ζέζεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αηηνχληεο ζα
θαηαζέζνπλ πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ηη αθνινπζεί. Πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε είηε κέζσ
ηεο πξνθεξχμεσο είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ πξνηνχ θαηαρσξήζνπλ ηα
πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κέζσ αλαθνηλψζεσο.
πιινγή εθζπγρξνληζκέλσλ ηερληθώλ κέζσλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε
ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη. (αληίγξαθα αζθαιείαο,
δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηψλ, ηνπνζέηεζε ζπλζεκαηηθψλ, κεραληζκνί θαηαγξαθήο
ζπκβάλησλ θαη πεξηζηαηηθψλ ή πξνζπαζεηψλ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ
Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ )
Καηάξηηζε θώδηθα δενληνινγίαο πνπ πεξηέρεη θαλφλεο απηνδέζκεπζεο ησλ
Υπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπο θαλφλεο πνπ νθείινπλ λα
αθνινπζνχλ θαη ην πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηε ζπιινγή-επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πξφηαζε ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη
ζπιινγηθά απφ φινπο ηνπ ΟΤΑ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν.
ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ, νη ξφινη πνπ έρεη ν θάζε εξγαδφκελνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί κηα
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο αλάινγα απφ ηνλ θίλδπλν. Καηαγξάθεη ηνπο πηζαλνχο
θηλδχλνπο, ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία κία θαηάζηαζε θξίλεηαη σο έθηαθηε θαη ζαθείο
δηαδηθαζίεο πνπ ζέηνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζε έθηαθηε αλάγθε θαη ηελ ηπρφλ αλάθιεζε ηνπ
ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. Οη θίλδπλνη είλαη είηε κηα θπζηθή θαηαζηξνθή είηε κία εμσηεξηθή
επίζεζε απφ ηνχο.
Τπεύζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Ο Νένο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο νξίδεη φηη ν
δηνξηζκφο ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο είλαη ππνρξεσηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επεμεξγαζία
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γίλεηαη απφ δεκφζηα αξρή φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Τ.Α.. Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ είλαη ην πξφζσπν θιεηδί πνπ επηκειείηαη ηε λνκηκφηεηαο ηεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη ν νξγαληζκφο. Δίλαη
επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηεο ελεκέξσζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ηεο παξνρήο
θαηεπζχλζεσλ πξνο ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηηο
Υπεξεζίεο ηνπ Ο.Τ.Α. θαηά ηελ δηελέξγεηα πξάμεσλ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Σπλεξγάδεηαη κε ηελ επνπηηθή αξρή θαη ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο ηεο. Τν
απαηηνχκελν πξνζφλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο είλαη ε γλψζε ηνπ επξσπατθνχ θαη
εζληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σηελ πεξίπησζε ησλ ΟΤΑ ν θαλνληζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
νξηζηεί έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη γλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ηνλ εθηεηακέλν αξηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη ν Γήκνο θαη
ηελ απζηεξφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ σο πξνο ηηο θπξψζεηο ηνπ, ν
Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο πξνηείλεη λα γίλεη
κία έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη κία ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηηο
ελέξγεηεο φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.

Ηιηνχπνιε, 16/5/ 2018
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο

Γαβξηήι Αξακπαηδήο

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Δήμος Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαπα TK 16310 2ος όροφος
Τηλ. 210-9970153 Fax 210-9970155 e-mail : symparastatis@ilioupoli.gr

