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Δπραξηζηίεο
ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ επίθνπξε
θαζεγήηξηα θαη επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θα Λίιηαλ Μήηξνπ γηα
ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Δπίζεο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αδηάιεηπηε ζηήξημε ηεο
ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ.
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Πεξίιεςε
ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε ξαγδαία αχμεζε ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ θηλεηή
ηειεθσλία θαη ζηηο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαζψο θαη ε απμεκέλε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε θαζεκεξηλφηεηα, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο. ε απηή ηελ θνηλσλία ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί
λα πξνζηαηέςεη ηα δεδνκέλα ηνπ, θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη
επεμεξγαζία πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ απφ ηξίηνπο.
Η ηδησηηθφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ειεπζεξίαο θαη παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Όκσο γίλεηαη
φιν θαη πην δχζθνιν λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη ρσξίο ηα θαηάιιεια επίπεδα ηεο
ηδησηηθφηεηαο, ηα δηθαηψκαηα ελφο αηφκνπ κεηψλνληαη.
Οη ρξήζηεο ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο
φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα, σζηφζν φκσο νη ρξήζηεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζπάληα
μέξνπλ πψο λα πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο.
Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο λφκηκν
έιεγρν πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα. Ο
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε αηφκνπ λα
ζπιιέγνληαη κφλν φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Αξρηθά, απηή ε πξνζέγγηζε ήηαλ νη ηερλνινγίεο ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο (PETs).
Πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθά θαη ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα απνθξχςνπλ
ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζηνηρεία απφ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ ή απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ απηψλ θαη λα απνθαιπθζνχλ κφλν
φηαλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην. Οη ηερλνινγίεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηα άηνκα θαη πεξηιακβάλνπλ
αλψλπκα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, εηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ςεθηαθφ ρξήκα
Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη ε «Privacy by Design (PbD)» ε νπνία ζα κπνξέζεη λα
κεηξηάζεη ηα πνιιά απφ ηα δεηήκαηα ηεο ηδησηηθφηεηαο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
πνπ θάλνπλ ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη έλαο πηζαλφο ηξφπνο γηα
ηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ
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άκεζε ελζσκάησζε ηεο ηδησηηθφηεηαο

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ

ζπζηεκάησλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάιπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο
ρξεζηκφηεηαο ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ πξψηα αλαπηπρζεί ε έλλνηα
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο απεηιέο θαηά ηεο Ιδησηηθφηεηαο έηζη λα κπνξέζεη
λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ηη ζα πξέπεη λα απνηξέπνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο. Αθφκε έλα δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ είλαη ε
ζπζρέηηζε Ιδησηηθφηεηαο θαη Αζθάιεηαο θαη γηαηί νη δχν απηέο έλλνηεο είλαη
δηαθνξεηηθέο.
Αθφκε έλα ζέκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη νη Σερλνινγίεο
Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο (PETs), ν ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηνπο, νη ιεηηνπξγίεο
ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε έλλνηα ηεο Privacy by Design ν ζθνπφο ηεο θαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν δσήο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ.
Σέινο, ζα αλαιπζεί ε πξαγκάηεπζε ζην ρέδην Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, Οδεγία 95/46/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ην αληίζηνηρν
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδνο (2472/1997), δίλνληαο έκθαζε ζηα άξζξα 16 θαη 17
ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ θαη ζην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 2472/1997 θαζψο θαη ζηε
ζπζρέηηζε ηνπο κε ηε Privacy by Design. Δπίζεο, ζα ζρνιηαζηνχλ νη ηξνπνπνηήζεηο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην βάζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ
θαζψο θαη ε Πξφηαζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ην άξζξν 17 ην νπνίν πξνβιέπεη ην
«δηθαίσκα ζηε ιήζε».
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Abstract
In modern society, the rapid increase in the use of Internet, mobile phones and social
networking applications as well as the increased use of new technologies in everyday
life, make a compelling case for privacy protection. In this society the user should be
able to protect their data, and the information from the collection and processing that
they can suffer from third parties.
Privacy is an important component of liberty and plays an important role in the
protection of fundamental human rights. But it is becoming increasingly difficult to
ignore the fact that without adequate levels of privacy, the rights of an individual are
reduced.
Users want to protect their privacy, particularly in areas such as social networks,
however though social networks users rarely know how to protect their privacy.
What is needed is a new approach that can provide users with legitimate control over
their personal information, while maintaining the advantages of using Web services
like social networks. The best way to achieve this is each person's information is
collected only when that judge necessary.
Originally this approach was the privacy enhancing technologies (PETs). It is
software and systems that allow individuals to conceal their real details from the
operation of these systems or the provision of services through these, and are
disclosed only when absolutely necessary. These technologies contribute to
minimizing information collected for individuals and include anonymous Web
browsing programs, specialized email services and digital cash
Another approach is the "Privacy by Design (PbD)" which will be able to mitigate
many of the issues of privacy in information systems that make use of the Internet and
could be a potential way for the protection of personal data of users. This is
accomplished with the direct integration of privacy in design and operation of
systems.
The aim of this diploma thesis is the analysis of the necessity and usefulness of the
protection of privacy and personal data. You need to understand the concept of
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privacy and the processing of personal data, after first developing the concept of
personal data as well as the fundamentals.
Then I made reference to the threats to privacy so we can understand what we need to
prevent privacy measures. Another issue which needs to be understood is the
correlation between security and Privacy, and why these two concepts are different.
Yet it is a matter of developing the present diploma is Privacy enhancing technologies
(PETs), the purpose of their creation and their functions as well as the concept of
privacy by design the purpose and the way in which are included in the life cycle of
systems development.
Finally, the discussion on the draft regulation of the European Union, Directive
95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data and the relevant legal framework in Greece (2472/1997). with an emphasis in
articles 16 and 17 of Directive 95/46/EC and in article 10 of law 2472/1997 as well as
in association with the Privacy by design also made amendments to the legislative
framework against technological developments as well as the Proposal for a
regulation proposal of the European Parliament and of the Council on data protection
and article 17 which provides for the "right to be forgotten".
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Διζαγωγή
ηε ζεκεξηλή θνηλσλία παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο. Κάζε αιιαγή κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά φπσο θαη ζην
θάζε ηη, ζα ππάξμνπλ θαη αξλεηηθά ζπλεπαθφινπζα. Γηα παξάδεηγκα, παξάιιεια κε
ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πιεζαίλνπλ θαη νη αλάγθεο γηα αλάπηπμε θαη ζε
άιινπο ηνκείο, νη νπνίνη είλαη αιιειέλδεηνη. Οη κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηερλνινγηθφ
ηνκέα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, ζπλεπάγεηαη κε ηε δηαθίλεζε κεγαιχηεξνπ φγθνπ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπιινγή, φζν πεξηζζφηεξσλ πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ γηα ην θάζε άηνκν μερσξηζηά, κπνξεί λα κελ έρνπλ ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα. Η ζπιινγή ηνπο ρσξίο ηελ πξνζσπηθή έγθξηζε απφ ηνλ ρξήζηε, κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αξρηθφ ηνπ.
Αλακθίβνια, ε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά φρη κφλν ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο
ηεο δσήο καο, ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ εξγαζία, ηελ πγεία θαη αζθάιηζε, ηηο
κεηαθνξέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο.
Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο επηθέξνπλ κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ απνζήθεπζε
δεδνκέλσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπο, αθνχ πιένλ ε επεμεξγαζία είλαη κηα
απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Η αλάπηπμε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχο, φπσο επίζεο
θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε
επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηε ζπζρέηηζε δηαθφξσλ αξρείσλ.
Απηφ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα εηο βάξνο ηεο θνηλσλίαο ηνπ
ζήκεξα.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, παξαηεξείηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Αξρηθά, ην πξψην κεγάιν (ζεκαληηθφ) βήκα πξνο ηελ
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
δηαθηλνχληαη ζην δηαδίθηπν, φπσο θαη ην δηθαίσκα ησλ ρξεζηψλ λα επηιέγνπλ πνηα
απφ ηα δεδνκέλα ηνπο ζα γλσζηνπνηνχληαη θαη γηα πην ζθνπφ.
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Γηα πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα, ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο είραλ ζηξαθεί γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο πξαθηηθήο ηεο δίθαηαο
πιεξνθφξεζεο ("FIPPs"- Fair Information Practice Principles). Οη ηνπηθέο νδεγίεο, ηα
δηεζλή κέζα, ε ζπλνιηθή θαη ε

ηνκεαθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηα έγγξαθα

θαζνδήγεζεο ζε φιν ην θφζκν δηακνξθψζεθαλ κε βάζε απηέο ηηο αξρέο.
Μέρξη πξφζθαηα, ε ηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ βαζηζκέλσλ ζηηο FIPPs

κέζσ ηεο

ελζσκάησζεο ζηηο ζεζκηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο εζεσξείην ζε κεγάιν βαζκφ
επαξθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ζπιινγή δενκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα[1].
Δλψ ην κνληέιν FIPPs ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο, θαζψο θαη ε ζεσξία ηεο
«Πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο» ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ζπλερίδεη λα ζπκβαδίδεη κε
ηηο πξνθιήζεηο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ
ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, έρνπλ αξρίζεη λα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα
απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ζε εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ.
Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαη ηηο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζε έλα επξχ θάζκα, φπσο ε
επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ, απνηεινχλ πξφθιεζε
ζε απηφ ην κνληέιν πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο. Μηα κεγάιε αχμεζε ζθαικάησλ
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηηο
πιαηθφξκεο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε γηα εχξεζε λέσλ θαλνληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
Πνιιά απφ απηά ηα ζθάικαηα ηδησηηθφηεηαο έρνπλ ζρέζε κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.
Οη Ρπζκηζηηθέο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν γίλνληαη
νινέλα θαη πην απαηηεηηθέο έηζη ψζηε νη FIPPs

λα ελεκεξψλνπλ ην ζρεδηαζκφ

ηερληθψλ ζπζηεκάησλ. ην παξειζφλ νη FIPPs είραλ ζε κεγάιν βαζκφ απνξξνθεζεί
κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηαηί ε
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ήηαλ ζηε «δηθαηνδνζία» ησλ λνκηθψλ.
Πιένλ, κε ηηο ηερλνινγίεο ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο
κπνξνχλ λα νξηνζεηήζνπλ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, φπσο θαη ηελ αλεπηζχκεηε
επεμεξγαζία ηνπο θαζψο θαη κε ηε ινγηθή ηεο «ηδησηηθφηεηαο απφ ην ζρεδηαζκφ»
(Privacy by Design) γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, δεηνχλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα
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γίλεηαη ρξήζε ησλ μερσξηζηψλ ηδηνηήησλ ηνπ θψδηθα γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο. Η πξφζθιεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο βάζεη ζρεδηαζκνχ,
δειαδή ηελ πξαθηηθή ελζσκάησζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζε πξντφληα
θαη ππεξεζίεο ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη φρη αξγφηεξα, είλαη λα αλαγλσξηζηεί ε ηζρχο
ηεο ηερλνινγίαο φρη κφλν ζηελ εθαξκνγή αιιά θαη ζηε δηεπζέηεζε ηεο πνιηηηθήο
κέζα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηηο δηεπαθέο, ηε δηακφξθσζε (configuration) θαη ηηο
πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο[2].
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είκαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ
θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ηδησηηθφηεηα θάζε αηφκνπ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ
ηερλνινγηψλ θαζψο επίζεο θαη ην θαηά πφζν νη νδεγίεο/λφκνη ηεο Δπξσπατθήο
έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
ηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζνχλ νη ηερλνινγίεο ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη

ε

Privacy by Design. Δπηπιένλ, ζα κειεηεζεί ην πψο νη ηερλνινγίεο απηέο κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο.
Σέινο ζα δνχκε αλ νη ηερλνινγίεο απηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ηηο
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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2
Ιδιωηικόηηηα
Η ηδησηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή
καο δσή θαη ζε δηαθφξνπο επηζηεκνληθνχο θχθινπο (ηερλνινγηθνχο, λνκηθνχο), δελ
έρεη έλα κνλαδηθφ νξηζκφ πνπ λα ηελ θαιχπηεη. H ηδησηηθφηεηα είλαη ην δηθαίσκα
ελφο αηφκνπ λα απνθαζίδεη κφλν ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε πφηε, θάησ απφ πνηεο
ζπλζήθεο θαη πνηα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζα απνθαιπθζνχλ θαη ζα
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ άιινπο. Δπίζεο ε ηδησηηθφηεηα είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν.
Η ηδησηηθφηεηα είλαη ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Απνηειεί ην νπζηψδεο
ζπζηαηηθνχ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο καο. Η ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή
δσή θάζε αηφκνπ είλαη απαξαβίαζηε. Όζν ζπλεηδεηνπνηνχκε ηελ αμία ηεο χπαξμεο
ηεο θαη απνθηνχκε επίγλσζε ησλ απεηιψλ ελαληίνλ απηήο, θαηαιαβαίλνπκε ηελ
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο.
πκθψλα κε ηνλ Samuel D. Warren θαη ηνλ Louis D. Brandeis ζην άξζξν ηνπο «The
Right to Privacy»(1890), ε ηδησηηθφηεηα θαζνξίδεηαη σο «ηο δικαίωμα ηηρ
απομόνωζηρ»[3]. Αξγφηεξα ην 1967 ν Alan Westin (Columbia University) νξίδεη ηελ
ηδησηηθφηεηα σο «ηελ αξίωζη ηων αηόμων, ομάδων και οπγανιζμών να καθοπίζοςν ηο
σπόνο, ηον ηπόπο και ηην έκηαζη αναθοπικά με ηη ζςλλογή και επεξεπγαζία ηων
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ»[4].
Η Ruth Gavison αλαγλσξίδεη ηξία ζηνηρεία ηεο ηδησηηθφηεηαο: ηε κπζηηθφηεηα
(secrecy), ηελ αλσλπκία (anonymity) θαη ηε κνλαμηά (solitude), ππνγξακκίδνληαο φηη
πξφθεηηαη γηα κηα ξεπζηή θαηάζηαζε ε νπνία, αλάινγα κε ηηο επηινγέο θάζε αηφκνπ,
κπνξεί λα ραζεί[5]. Ο Edward Bloustein θξίλεη ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθφηεηαο σο
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα[6].
Με ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηδησηηθφηεηα δελ έρεη έλα κνλαδηθφ νξηζκφ
πνπ λα ηελ θαιχπηεη νινθιεξσηηθά.
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2.1 Οι μορφέσ τησ έννοιασ τησ ιδιωτικότητασ


Πιεξνθνξηαθή

ηδησηηθφηεηα

(informational

privacy).

Αλεβαίλεη

ζην

πξνζθήλην ην ’60 θαη ην ’70 φηαλ νη θπβεξλήζεηο αλαθαιχπηνπλ ηελ
απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ σο απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ
θαηαινγξάθεζε πνιηηψλ. Η Πιεξνθνξηαθή ηδησηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηε
ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ρξεκαηνπηζησηηθέο πιεξνθνξίεο, ηαηξηθά θαη
θπβεξλεηηθά αξρεία. Δίλαη απηή ε πηπρή ηελ νπνία απνθαινχκε θαη
«πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ».
Αλακθηζβήηεηα, ε λνκηθή πξνζηαζία ηεο πιεξνθνξηαθήο ηδησηηθφηεηαο ζε
έλα ηνπίν ζπλερψλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, θξχβεη

θηλδχλνπο γηα ηελ

θαηαπάηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
αηφκνπ κε ηελ πξνβνιή ή ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η αλάγθε ησλ
αλζξψπσλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο νδήγεζε πνιιά θξάηε ζηε
ζέζπηζε λφκσλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.


σκαηηθή ηδησηηθφηεηα (bodily privacy), αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
εαπηνχ ησλ αλζξψπσλ ελάληηα ζε επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο γελεηηθνί
θαη θαξκαθεπηηθνί έιεγρνη ή ζσκαηηθή ςειάθεζε.



Σειεπηθνηλσληαθή ηδησηηθφηεηα (communications privacy), ε νπνία θαιχπηεη
ηελ

αζθάιεηα

θαη

ηελ

ηδησηηθφηεηα

αιιεινγξαθίαο,

ηειεθσληθψλ

ζπλδηαιέμεσλ, ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (email) θαη άιισλ κνξθψλ
επηθνηλσλίαο.


Δδαθηθή ηδησηηθφηεηα (territorial privacy), πνπ αθνξά ηελ νξηνζέηεζε
ηδησηηθψλ ρψξσλ, αιιά θαη ρψξσλ φπσο ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ή ε δεκφζηα
ζθαίξα [7].

Η ηδησηηθφηεηα ησλ αηφκσλ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πην ζεκαληηθή ζε κηα φιν
θαη πεξηζζφηεξν δηθηπσκέλε θνηλσλία θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί κε κεξηθά κέζα. Η
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ επηβνιή θαη
εθαξκνγή ησλ λφκσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, νη νπνίνη πξνσζνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε.
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Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα αθφινπζα:
 εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο, ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα
θαη ηελ πηνζέηεζε ρξήζεο ηερλνινγηψλ ελίζρπζήο ηεο. Σα δεηήκαηα πεξί
ηδησηηθφηεηαο πξέπεη λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ επηζηεκφλσλ ππνινγηζηψλ. Η ηδησηηθφηεηα πξέπεη λα απνηειεί έλα
αλαπφζπαζην θξηηήξην ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ. Έκθαζε πξέπεη λα
δίλεηαη ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ πνπ «απνδέρνληαη» θαη δηαθπιάζζνπλ
ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Οη επηζηήκνλεο ησλ ππνινγηζηψλ πξέπεη λα
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
θαη πψο λα ηηο επηβάινπλ.
 εθηεηακέλε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα θαη
ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ελίζρπζήο ηεο. Οη ρξήζηεο θαη νη πειάηεο ρξεηάδνληαη
πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηελ αμία ησλ
πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, γηα ηνπο θηλδχλνπο ππνλφκεπζεο ηεο
ηδησηηθφηεηαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο απφ ηερλνινγίεο ελίζρπζεο
ηδησηηθφηεηαο (PETs – Privacy Enhancing Technologies).
 Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη θαη ε απηνξξχζκηζε απφ ηνπο θψδηθεο
δενληνινγίαο ζρεηηθά κε ηηο δίθαηεο πξαθηηθέο πάλσ ζε πιεξνθνξίεο, πνπ
πξνσζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Η απηνξξχζκηζε (self-regulation)
βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη νξγαλψζεηο θαη ε βηνκεραλία ζα πεξηνξίζνπλ ηηο
πξαθηηθέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πιεξνθνξηψλ. Γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή επηβνιή ηεο απηνξξχζκηζεο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο
έιεγρνο.
Όζνλ αθνξά ηνπο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην.

2.2 Εννοιολογικό πλαίςιο
2.2.1 Προςωπικά Δεδομένα
Με ηελ έλλνηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ή

«δεδνκέλα

πξνζσπηθνύ

ραξαθηήξα»,

ελλννχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θπζηθό πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ε
ηαπηόηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί. Ωο πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηόηεηα
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κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ινγίδεηαη ην πξόζσπν εθείλν πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, άκεζα ή
έκκεζα, ηδίσο βάζεη αξηζκνύ ηαπηόηεηαο ή βάζεη ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππόζηαζή ηνπ από θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρνινγηθή,
νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή άπνςε.

2.2.2 Ευαίςθητα προςωπικά δεδομένα
Δπαίζζεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο αηφκνπ πνπ αλαθέξνληαη
ζηε θπιεηηθή ή εζληθή ηνπ πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, ζηηο
ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή
νξγάλσζε, ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξφλνηα, ζηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ηηο
πνηληθέο δηψμεηο θαη θαηαδίθεο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαθείο κε ηα
αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ. Σα επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ Νφκν
κε απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο απφ φηη ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα.

2.2.3 Πληροφορία και Δεδομένο
πρλά παξαηεξείηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη ελαιιαγή ησλ φξσλ «πιεξνθνξία»
(information) θαη «δεδνκέλν» (data). Η «πιεξνθνξία» δειψλεη ην απνηέιεζκα ηεο
εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη φηη ηα δεδνκέλα αλαδείρζεθαλ θαη
θαζηεξψζεθαλ σο μερσξηζηφο φξνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη
θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ. Η ζπζρέηηζε ηνπ φξνπ δεδνκέλν κε ηελ ηερλνινγία αλαδεηθλχεη ηνλ
ηερληθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ην πξνζδηνξίδεη σο ζηνηρείν κηαο «επεμεξγαζκέλεο»
πιεξνθνξίαο [8].
Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο παξαπέκπεη απηφκαηα ζηελ πιεξνθνξηαθή αμία ηεο,
γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη κε ηελ έλλνηα ηνπ δεδνκέλνπ. Δλψ ζηελ έλλνηα ηνπ δεδνκέλνπ
πξνζδίδεηαη κία νπδεηεξφηεηα φζνλ αθνξά ηνλ ζθνπφ, ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο
ζπζρεηίδεηαη κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο. Η πιεξνθνξία (information) είλαη ην
απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ θάπνηα θαηάιιειε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Η
πιεξνθνξία απμάλεη ηε γλψζε θαη ε δηάζεζή ηεο ζπκβάιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο λέα δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη λα δψζνπλ σο
απνηειέζκαηα λέεο πιεξνθνξίεο. Έηζη, πνιιέο θνξέο, ν φξνο επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηείηαη

σο

ηαπηφζεκνο

ηεο

επεμεξγαζίαο

δεδνκέλσλ.

Μάιηζηα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ `80 ν φξνο επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ επηθξάηεζε
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γηαηί νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ πιένλ λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο αληί ησλ
ζηνηρεησδψλ δεδνκέλσλ.

2.2.4 Τποκείμενο των δεδομένων
Οξίδεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, θαη ηνπ νπνίνπ ε
ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, δειαδή κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί
ακέζσο ή εκκέζσο, ηδίσο βάζεη αξηζκνχ ηαπηφηεηαο ή βάζεη ελφο ε πεξηζζφηεξσλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππφζηαζή ηνπ απφ άπνςε θπζηθή,
βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή[9].

2.2.5 Επεξεργαςία Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα
Με ηελ έλλνηα «Δπεμεξγαζία» ελλννχκε θάζε εξγαζία ή ζεηξά εξγαζηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη
εθαξκφδνληαη ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε
ζπιινγή, ε θαηαρψξεζε, ε νξγάλσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε
ηξνπνπνίεζε, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε αλαθνίλσζε κε
δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή δηάζεζεο, ε ελαξκφληζε ή ν ζπλδπαζκφο,
θαζψο θαη ην θιείδσκα, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή.

2.2.6 Τπεύθυνοσ επεξεργαςίασ
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ηεξεί θαη
επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Όηαλ ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο
ηεο επεμεξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο λφκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνχ
ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ
νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα απφ ην εζληθφ ή ην θνηλνηηθφ
δίθαην.

2.3 Προςωπικά Δεδομένα
χκθσλα κε ην άξζξν 9Α ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ην 2001 ειιεληθνχ πληάγκαηνο, ην
δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη σο εμήο: «Καζέλαο
έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε
ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. Η
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη απφ αλεμάξηεηε αξρή, πνπ
ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, φπσο ν λφκνο νξίδεη» [10].
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Δπίζεο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γεξκαληθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ην θάζε
άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο. Παξέρεηαη, δειαδή ζε
θάζε θπζηθφ πξνζψπνπ ην δηθαίσκα ηνπ λα θξίλεη θαη λα απνθαζίδεη αλ επηζπκεί ηελ
απνθάιπςε ή/θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Κάζε πνιίηεο
έρεη δηθαίσκα λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ
αθνξνχλ. Οη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα αζθήζεη απηφ ην δηθαίσκα,
πξνβιέπνληαη

απφ

ηε

λνκνζεζία

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ. Δπίζεο θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ηεξεί άιινο γη' απηφλ, θαζψο θαη λα δεηήζεη ηελ δηφξζσζή ηνπο, εθφζνλ δελ είλαη
αθξηβείο.
Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ έρεη

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε

ηεο

ηδησηηθφηεηαο. Παξφια απηά ε ηδησηηθφηεηα, δελ παχεη λα είλαη έλα νξνζεηεκέλν
δηθαίσκα, θαζψο κπνξεί λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε άιια δηθαηψκαηα ή λνκηθέο
αμίεο. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηε θνηλσλία ρσξίο ηελ απνθάιπςε ελφο
κέξνπο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ δελ είλαη εθηθηή.

Οη λφκνη πεξί

Πξνζηαζίαο ηεο Ιδησηηθφηεηαο θαη ησλ Γεδνκέλσλ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κφλν ζε
πεξηπηψζεηο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.

2.3.1 Βαςικέσ αρχέσ των προςωπικών δεδομένων
ε απηφ ην ζεκείν, ζα κειεηεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη
νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα λα ππάξρεη ε ζεκηηή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Λφγν ησλ εμειίμεσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ, νη ξπζκίζεηο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
ηήξεζε ησλ αξρψλ απηψλ γηαηί αιιάδεη ξηδηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα
εμαζθαιηζηνχλ. Λχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα

έξρεηαη λα δψζεη ε ηερλνινγηθή

δηάζηαζε ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε
ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ αξρψλ, αθνχ πιένλ ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη
κφλν ζεζκηθφ δήηεκα, αιιά θαη ηερλνινγηθφ.


Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο

Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε
δίθαην θαη λφκηκν ηξφπν.
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Αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο γηα
πξνζδηνξηζκέλν, ζαθή θαη λφκηκν ζθνπφ θαη λα µελ πθίζηαληαη κεηαγελέζηεξε
επεμεξγαζία αζπκβίβαζηε µε ην ζθνπφ απηφ.


Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
θαη ζπλαθή κε ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φζα ρξεηάδνληαη.


Αξρή ηεο ρξνληθά πεπεξαζκέλεο δηάξθεηαο ηήξεζεο

Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αθξηβή θαη λα ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε επίζεο ηα
δεδνκέλα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη κφλν γηα φζν δηάζηεκα ρξεηάδνληαη γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ.


Αξρή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο

Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ νη θαηάιιεινη κεραληζκνί απέλαληη ζε θηλδχλνπο γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη λα απνθεπρζεί ε κε
εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, θαηαζηξνθή, ρξήζε, ηξνπνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε ζε
ηξίηεο νληφηεηεο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα
ησλ δεδνκέλσλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θξαηνχληαη αθξηβή,
θαηάιιεια θαη επηθαηξνπνηεκέλα, δηαξθψο [11].
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζεκηηή
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνυπνζέηεηε φηη ην ππνθείκελν
ησλ δεδνκέλσλ ζα έρεη δφζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ.

2.3.2 Προςωπικά Δεδομένα ςτο Διαδίκτυο
Με ηε δηαξθή εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ επξεία ρξήζε θαη
απνδνρή ηνπ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ
παξέρεη, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απμάλεηε ζεκαληηθά. Η
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ καο δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν είλαη πιένλ ζπλερήο θαη
νπζηαζηηθά αλαπφθεπθηε.
Σα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη δηαπηζηψλεηαη θπθινθνξία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε
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κεγάιε έθηαζε, αθνχ αθφκε θαη κηα απιή πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν δελ παξακέλεη
αλψλπκε φζν αλαθνξά ην ρξήζηε.
ην δηαδίθηπν κέζσ ησλ δηάθνξσλ αλαδεηήζεσλ, ζπλαιιαγψλ θαη γεληθά ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο γίλεηε απνθάιπςε
δεδνκέλσλ πξνζσπηθψλ θαη κε. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζηα νπνία γίλεηε απνθάιπςε
δεδνκέλσλ είλαη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, νη εγγξαθέο ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο ή
ζε άιιεο παξνρέο ηνπ δηαδηθηχνπ θ.α.
Με ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνθαιχπηνληαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί
κηα «εηθφλα» ηνπ ρξήζηε κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ. Απηά ηα δεδνκέλα ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο, γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε, γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο θ.α.
Αθφκε έλα δήηεκα γηα ηεο πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη ε δηαζπλνξηαθή ξνή
ησλ πιεξνθνξηψλ. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηα

πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα

κεηαθέξνληαη θαη λα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζε άιιεο ρψξεο θαη φρη ζε απηέο πνπ
έγηλε ε ζπιινγή ηνπο. Σν θξηζηκφηεξν ζεκείν ηηο δηαζπλνξηαθήο ξνήο εληνπίδεηε
φηαλ ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε ρψξεο φπνπ δελ πξνζθέξεηε επαξθή επίπεδν
πξνζηαζίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππάξμεη έιεγρνο ηεο
επεμεξγαζίαο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ιάζνο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα γίλεη ε αηηία γηα ηελ
απνθάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ελφο αηφκνπ θαη

λα επηθέξεη κεγάιν

πιήγκα ζηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ.

2.4 Απειλέσ ιδιωτικότητασ
Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν, ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ζηηο
εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε παγθφζκην επίπεδν.
Αληηθαζηζηνχληαη νη ζπλαιιαγέο πξφζσπν κε πξφζσπν θαζψο θαη εμ απνζηάζεσο
ζπλαιιαγέο κέζσ θαζηεξσκέλσλ ζπκβαηηθψλ κέζσλ, κε ζπζηήκαηα εηθνληθψλ
ζπλαιιαγψλ. Οη άλζξσπνη θάλνπλ ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα
φπσο αλαςπρή, πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία.
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Οη ρξήζηεο αλ θαη αλεζπρνχλ γηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο, απνθαιχπηνπλ
ζεκαληηθφ κέξνο πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ρσξίο λα ιακβάλνπλ ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.
Μεξηθέο απεηιέο γηα ηελ ηδησηηθφηεηα είλαη: α) Η ππνθινπή πεξηερνκέλνπ θαη
δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ β) Η επηηήξεζε,
παξαθνινχζεζε κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ κέζσλ (monitoring systems) γ) θινπή
ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ ή κειψλ δ) απψιεηα
ειέγρνπ ρξήζεο θαη δηαλνκήο ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ε) Αζέκηηε ρξήζε δεδνκέλσλ
επηθνηλσλίαο (spam) ζη) Γεκηνπξγία κνξθνηχπσλ ρξεζηψλ, κειψλ δ) Γεκηνπξγία
πιεξνθνξηαθνχ πέπινπ.
Οη απεηιέο απηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε
αζθάιεηα. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη ε ρξήζε κε
αζθαιψλ

ηερλνινγηψλ.

Γειαδή

θαηά

πφζν

ηα

ηερληθά

θαη

νξγαλσηηθά

κέηξα/κεραληζκνί αζθάιεηαο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλεο επηζέζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε
πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αδπλακηψλ είλαη: νη επηζέζεηο Γνχξεηνπ ίππνπ(Trojan horse),
επηζέζεηο

ζθνπιεθηψλ

(worms),

address

spoofing

θ.α.

Δπίζεο

ππάξρνπλ

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε έρνπλ πξφζβαζε
ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη κπνξνχλ κέζν δηθηχνπ λα ηα απνζηείινπλ ζε
ηξίηνπο.
Έλαο άιινο ηξφπνο γηα παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη ζε επίπεδν
επηθνηλσλίαο. ε απηή ηε θαηεγνξία ζα εληάζζακε ηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα
ζπιιέμεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ηα “Cookies” ηα νπνία
παξαθνινπζνχλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο.
Δπηπξφζζεηνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία
πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε δηαζπλνξηαθή ξνή ησλ δεδνκέλσλ. Σα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εχθνια πιένλ
κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε ρψξεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ην απαξαίηεην επίπεδν
αζθάιεηαο.
πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ πνιινί ζνβαξνί θίλδπλνη γηα ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ζα
πξέπεη νη ηερλνινγίεο θαη ηα κέηξα πξνζηαζία λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εμειίμεηο.
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Δπίζεο ζα πξέπεη θαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ Ιδησηηθφηεηα λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
πξνζηαζίαο.

2.5 Ιδιωτικότητα και Αςφάλεια
Η αζθάιεηα απνηειεί ηελ πξψηε γξακκή άκπλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη νη δπν απηέο έλλνηεο δελ ηαπηίδνληαη.
Γηα ηνλ φξν «Αζθάιεηα» κπνξνχλ λα απνδνζνχλ πνιιέο εξκελείεο. Κάζε µηα απφ
απηέο, κπνξεί λα απνδψζεη µε αθξίβεηα δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. χκθσλα µε ηνλ
νξηζκφ ηνπ ιεμηθνχ ηεο Ομθφξδεο, «αζθάιεηα είλαη ε ειεπζεξία απφ ηνλ θίλδπλν ή ην
θφβν». Άιινη νξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ
«αζθάιεηα» είλαη νη παξαθάησ:
• Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη, εθεί φπνπ αηζζάλεηαη θαλείο φηη
δελ απεηιείηαη.
• Η απνηξνπή θηλδχλνπ ή απεηιήο, ε εμαζθάιηζε ζηγνπξηάο θαη βεβαηφηεηαο.
Η αζθάιεηα ζρεηίδεηαη κε ην ηερληθφ κέξνο ησλ ππνινγηζηψλ. Αθνξά ζηελ επηλφεζε,
θαηαζθεπή θαη εθαξκνγή ηερληθψλ, φπσο ε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ή ε
θξππηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ ε πξνζπέιαζε ζηα δεδνκέλα λα γίλεηε απφ
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη λα εμαζθαιίδεηε θαη ε αζθαιείο κεηάδνζε δεδνκέλσλ.
ηελ Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο έλαο άλζξσπνο είλαη αζθαιήο, φηαλ είλαη αζθαιή
ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ.
Η έλλνηα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο είλαη δηαθνξεηηθέο. Δλψ ε
ηδησηηθφηεηα αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ θαθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα έλα πξφζσπν,
ε αζθάιεηα έρεη λα θάλεη κε ηνλ απνθιεηζκφ απφθηεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο απφ ηξίηνπο.
Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν
γηα

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα φπσο ε παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κε

ζρεηηθά κεγάιε επθνιία πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία.
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Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζε ηξείο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ΣΠΔ.


Καθφβνπιε Πξφζεζε: κε ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζε επηηήδεηνπο παξαβάηεο λα απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά
δεδνκέλα, ρσξίο λα γίλνληαη ζπλήζσο αληηιεπηνί.



Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία: κε ηε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη
ησλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο έρεη πάξεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο
ε αλαπαξαγσγή θαη ε δηαθίλεζε θεηκέλσλ, εηθφλαο, κνπζηθήο θ.α. Αλ απηή ε
δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ηδηνθηήηε, απνηειεί
εθκεηάιιεπζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηδηνθηεζίαο θαη παξαβίαζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ αζθάιεηαο.



Αζθάιεηα πζηεκάησλ: Καζψο ζηελ επνρή καο νη πεξηζζφηεξνη ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο αλήθνπλ ζε θάπνην δίθηπν, είλαη πνιχ πην εχθνιε ε παξαβίαζε
ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπο. Έηζη γελληέηαη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε
πην εμειηγκέλσλ θαη απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία
δεδνκέλσλ.

Θα πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη νη δχν απηέο έλλνηεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο.
Καλέλα κέηξν αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα απνηξέςεη θάπνηα εηαηξία λα εθκεηαιιεπηεί,
παξάλνκα πνιιέο θνξέο, ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη νηθεηνζειψο απφ ηνπο ρξήζηεο
ηεο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηδησηηθφηεηα θαη αζθάιεηα απνηεινχλ
έλλνηεο αληηθξνπφκελεο.
Γηα παξάδεηγκα εάλ κηα εθαξκνγή ή έλα ζχζηεκα είλαη αζθαιέο, δελ ζεκαίλεη φηη
κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ελφο αηφκνπ. ε πνιιέο εθαξκνγέο/
ζπζηήκαηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα /πιεξνθνξίεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα δελ είλαη αζθαιέο, δελ αθνινπζεί θάπνηα πξφηππα
αζθάιεηαο, απηά ηα δεδνκέλα κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ, λα αιινησζνχλ ή αθφκε θαη
λα δηαγξαθνχλ. Αθφκε θαη λα ππάξρεη αζθάιεηα ζην ζχζηεκα ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο θαη φρη γηα
ηνπο αξρηθνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ηα έδσζε ν ρξήζηεο θαη έιαβε γλψζε γηα απηνχο.
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πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη κπνξεί λα γίλεη παξαβίαζε ηεο Ιδησηηθφηεηαο ηνπ
ππνθεηκέλνπ αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ ηζρπξά κέηξα αζθάιεηαο. Έηζη βιέπνπκε φηη ε
αζθάιεηα θαη ε Ιδησηηθφηεηα ζπκβαδίδνπλ, αιιά δελ είλαη ηα ίδηα, νχηε ην έλα
αληηθαζηζηά ή ππνθαζηζηά ην άιιν.
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3
Σεσνολογίερ για Πποζηαζία ηηρ Ιδιωηικόηηηαρ
Η ηδησηηθφηεηα απνηειεί ζεκειηψδε αλάγθε θαη βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ θάζε αηφκνπ.
Ωζηφζν, ζπρλά δηαθαίλεηαη πσο ε ρξήζε δηαθφξσλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο έρεη
αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ηδησηηθφηεηα.
ηε δεθαεηία ηνπ 1990, άξρηζε λα γίλεηε ζαθέο φηη ε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο ηδησηηθφηεηαο, ε νπνία βαζηδφηαλ ζην φηη ε ηδησηηθφηεηα θαη ε ηερλνινγία ήηαλ
εθ δηακέηξνπ αληίζεηα, δελ είρε κέιινλ. Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δελ κπνξνχζε
θαη δελ έπξεπε λα ζηακαηήζεη, επνκέλσο επηβαιιφηαλ λα βξεζεί θάπνηνο ηξφπνο
νχηνο ψζηε ε ηδησηηθφηεηα λα κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί.
Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο
(PETs), νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ππνζηήξημεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη φρη ζηελ πξνζβνιή ηεο.
Η ηδέα αλαπηχρηεθε, ελ κέξεη, απφ ηελ αίζζεζε φηη νη ηερλνινγίεο θξππηνγξάθεζεο
ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα πξνζηαηέςνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο

πιεξνθνξίεο

ελφςεη ηεο επξείαο δηάδνζεο ησλ πξνζσπηθψλ

ππνινγηζηψλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο [12].

3.1 Ιςτορία των PETs
Ο φξνο «Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε
θνξά ζηελ έθζεζε «Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο: ν δξφκνο πξνο ηελ
αλσλπκία» πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1995. Η έθζεζε απηή ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο
θνηλνχ έξγνπ πνπ είρε ζπζηαζεί απφ ηελ νιιαλδηθή Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
θαη ηελ Δπίηξνπν Πιεξνθνξηψλ ηνπ Οληάξην. ε απηφ ην έξγν δηεξεπλνχηαλ κηα λέα
πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο, κε κηα ζεηξά απφ κειέηεο
πεξηπηψζεσλ (case studies), γηα λα απνδεηρηεί φηη ηα ζπζηήκαηα ρσξίο πξνζσπηθά
δεδνκέλα ή ηνπιάρηζηνλ κε πνιχ ιηγφηεξα, ζα κπνξνχζε λα έρεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο.
Η έθζεζε απηή απέδεημε φηη ε ηερλνινγία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν
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γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηελ θαηάρξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ, κεηψλνληαο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Γεκνζηεχηεθε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε ηελ ίδηα εκέξα, θαη ζηε ζπλέρεηα
παξνπζηάζηεθε ζην Γηεζλέο πλέδξην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ Δπηηξφπσλ
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Κνπεγράγε[13].
Οη ηερλνινγίεο ελίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ

σο έλα

ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα, θαη ππήξμαλ δηάθνξεο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί πνπ
θαηέβαιαλ

πξνζπάζεηεο

ζπκπεξηιακβάλνληαο

γηα

λα

επσθειεζνχλ

απφ

ηε

θήκε

ηνπο,

άιιεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ θαη' αλάγθε

«Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο», αιιά «επηβνιήο ηεο ηδησηηθφηεηαο»
(privacy enforcing )ή «ελεξγνπνίεζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο» (privacy enabling).
Οη PETs

έρνπλ ήδε επηηχρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην πξαθηηθφ θαη ζεσξεηηθφ

ζχλνιν ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο, αλ φρη ζε φιεο,
ρψξεο φπνπ νη λφκνη πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ήδε
ελεξγνί ή δεκηνπξγνχληαη. Οη PETs έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ζε
δηάθνξεο ρψξεο θαη θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, φπνπ νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ή αλεπαξθείο. Μεξηθέο θνξέο νη
PETs ζεσξνχληαη σο ππνθαηάζηαηα γηα ηα άιια κέζα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο,
φπσο νη λφκνη θαη νη ξπζκηζηηθνί θνξείο πνπ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο. Η αληίιεςε απηή δελ είλαη παξαγσγηθή. Δίλαη θαιχηεξν λα ζεσξνχληαη
σο ζπκπιεξσκαηηθέο ηερλνινγίεο πξνο ηα άιια κέζα κε ηα νπνία πξέπεη λα
ζπλεξγάδνληαη γηα λα παξέρνπλ κηα ηζρπξή κνξθή πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο. Σν
κέζν ζην νπνίν βαζίδνληαη νη PETs είλαη ν λφκνο γηαηί κέζσ απηνχ ζα
ελζσκαησζνχλ ζηηο λνκηθέο αξρέο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

3.1.1 Σι είναι οι τεχνολογίεσ ενίςχυςησ τησ
ιδιωτικότητασ (PETs);
Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πξνζθέξνπλ ιχζεηο γηα ηε
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πνιηηψλ. Η
εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο έρεη γίλεη επξέσο γλσζηή κε
ην φλνκα Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο (PETs ή PET). Οη ηερλνινγίεο
ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο (Privacy-Enhancing Technologies-PETs) αλαπηχρζεθαλ
πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο

ζηα ζχγρξνλα
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πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο ή
ππνδνκέο. Οη PETs είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κέηξσλ ΣΠΔ πνπ
πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα εμαιείθνληαο ή πεξηνξίδνληαο πξνζσπηθά δεδνκέλα
ή εκπνδίδνληαο ηελ πεξηηηή ή/θαη αλεπηζχκεηε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
κε ηε παξνρή εξγαιείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ πάλσ ζηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, θαη φια απηά ρσξίο λα ραζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη ηερλνινγίεο απηέο ζεσξνχληαη ηερληθά θαη νξγαλσζηαθά πξφηππα. Ωο
νξγαλσζηαθά πξφηππα, νη Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο (PETs) ζπλίζηαληαη
απφ έλα ζχλνιν νδεγηψλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο. Απφ ηερληθή άπνςε νη PETs είλαη ζπγθεθξηκέλα δηθηπαθά εξγαιεία
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
πνπ απνθαιχπηνληαη θαηά ηελ ρξήζε δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Αλ θαη
απηφο είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ PETs, κηα απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο εθαξκνγέο
ηνπο είλαη ε θξππηνγξάθεζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πεξηερνκέλσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ.
ήκεξα, νη PETs πινπνηνχληαη ζε κηα πνηθηιία εθαξκνγψλ, φπσο:


Πξνγξάκκαηα αζθάιεηαο πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο πνιηηηθέο
δηαζθάιηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εκπνξηθψλ δηαδηθηπαθψλ εηαηξεηψλ θαη
εγγπψληαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο.



Δηδηθά εξγαιεία πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέμνπλ πνηα
πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζα γλσζηνπνηεζνχλ θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζην
Γηαδίθηπν.



Πξνγξάκκαηα

πξνζηαζίαο

ηνπ

πεξηερνκέλνπ

ησλ

κελπκάησλ

πνπ

αληαιιάζζνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ.


Δθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πινεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν
«αλψλπκα» ή κε «ςεπδψλπκν».

Οη Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο είλαη έλαο ηξφπνο πξνζηαζίαο γηα ηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ κεηάδνζεο
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Πξνζθέξνπλ επηινγέο δηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ην
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πνηα δεδνκέλα επηζπκνχλ λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη πνηα φρη ζηελ κεηάδνζε θαη
απνθάιπςε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ηνλ δεκφζην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί δχν βαζηθά επηρεηξήκαηα απφ δχν θχξηεο
νκάδεο κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Οκάδεο θαηαλαισηψλ θαη ζπλήγνξνη ηεο
ηδησηηθφηεηαο ππνζηεξίδνπλ φηη απαηηείηαη ηζρπξφηεξν λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ απφ ηελ άιιε,
ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο αζθνχλ πίεζε γηα λα λνκνζεηεζεί ν αηνκηθφο
εζεινληηθφο έιεγρνο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε απηφ- δηεπζέηεζε θαη
ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο.
Αλακθηζβήηεηα νη PETs είλαη σθέιηκεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο.
πγρξφλσο, εληνπίδνληαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.
Πξψηνλ, απφ ηερληθήο πιεπξάο, δελ ζεσξνχληαη πάληα επαξθείο ψζηε λα εγγπψληαη
ηελ αλσλπκία ηνπ ρξήζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ ακθηζβεηείηαη ε
δξαζηηθφηεηα ηνπο ζην πεδίν ηεο θξππηνγξάθεζεο. Απφ ηελ άιιε, θπβεξλεηηθνί
θνξείο έρνπλ δηαηππψζεη ηελ αλεζπρία πσο νη PETs δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε
δηάθνξα άηνκα λα αλαπηχμνπλ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν ρσξίο λα
κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη παξέρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε
θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα πνπ πηζαλφλ δελ κπνξνχλ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Δμεηάδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Σερλνινγηψλ Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο
απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ, παξαηεξείηαη φηη δελ εμαζθαιίδεηαη
πάληνηε ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ζπλαίλεζεο, κε απνηέιεζκα ε αζθάιεηά ηνπο λα
είλαη ζπρλά ακθίβνιε. Σν πξψην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά πφζν θαη αλ νη
ρξήζηεο γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηψλ Δλίζρπζεο
Ιδησηηθφηεηαο. Πξνο ην παξφλ δελ πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ
χπαξμε ησλ Σερλνινγηψλ Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπο. Απφ
ηελ ζηηγκή πνπ νη ρξήζηεο δελ πιεξνθνξνχληαη ηελ χπαξμε ησλ Σερλνινγηψλ
Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ σθεινχληαη απφ ηελ πξνζηαζία πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ηνπο παξέρνπλ. Δξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνηνο πξέπεη λα
θαηαζηεί ππεχζπλνο γηα ηελ δηαλνκή ησλ PETs ζηνπο ρξήζηεο, αλ πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο εθαξκνγέο Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ, αλ
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πξέπεη νη ειεθηξνληθέο εηαηξείεο λα δηαλέκνπλ ηηο PETs ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη αλ
είλαη ινγηθφ λα πεξηκέλνπκε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα είλαη ππεχζπλνη γηα
ηελ δηαλνκή ησλ PETs. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο δεκνθηινχο
εθαξκνγήο «Pretty Good Privacy» (PGP), πνπ ζα δνχκε πην θάησ, φπνπ πξνζθεξφηαλ
δσξεάλ θαη ε επζχλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ήηαλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ
ρξεζηψλ, νη νπνίνη έπξεπε πξψηα λα ην αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο, έπεηηα λα
εληνπίζνπλ ηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηέινο, λα ην θαηεβάζνπλ θαη λα
ην εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο.
Έλα δεχηεξν ζέκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο, παξφιν πνπ νη Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο
Ιδησηηθφηεηαο ελδερνκέλσο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζε κηα αξρηθή ζπλαιιαγή ζην Γηαδίθηπν, δελ κπνξνχλ
απαξαίηεηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο ρξήζηεο απφ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπο δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ νη PETs θαη πνιηηηθέο ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ ή εηαηξεηψλ,
απαηηείηαη λα εθαξκνζηνχλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κε ηελ κνξθή λφκσλ, ζηνρεχνληαο
ζηελ εμαζθάιηζε κηαο δψλεο ηδησηηθφηεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ ησλ
ΣΠΔ φζνλ αθνξά ζηελ επαθφινπζε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αξρηθά
απνθαιχπηνπλ ζε πνιιαπιέο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Δπηπξφζζεηα, ζηνρεχνληαο ζηελ απνζαθήληζε ζεκάησλ ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, έρεη δηαηππσζεί ην επηρείξεκα φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ
εθκεηάιιεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν δελ πξέπεη λα επζχλνληαη νη
Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο, αιιά νη ρξήζηεο πνπ εθζέηνπλ ηα πξνζσπηθά
ηνπο ζηνηρεία. χκθσλα κε απηφ ην ζθεπηηθφ, ην Γηαδίθηπν είλαη έλα δεκφζηνο ρψξνο
φπνπ νη ρξήζηεο γλσζηνπνηνχλ κε ηελ ζέιεζή ηνπο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο παχνπλ
πιένλ λα ζεσξνχληαη ηδησηηθέο. Γελ ιακβάλεηαη φπσο ππ’ φςηλ φηη ε ζπλαίλεζε ησλ
ρξεζηψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
απνδνρή πηζαλήο θαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Δπηπιένλ, έρεη
παξαηεξεζεί φηη νη ειεθηξνληθέο εηαηξείεο ζπρλά δελ ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο
επαξθψο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη
είηε γηαηί νη εηαηξείεο ζπιιέγνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα έρνπλ
εγθαίξσο απνθαζίζεη πψο αθξηβψο ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε γηαηί επηδηψθνπλ λα
απνζπάζνπλ ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο κε δφιην ηξφπν.
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Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ είλαη ε
ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πιεξνθνξηψλ κφλν φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
πλνςίδνληαο βιέπνπκε φηη νη PETs είλαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηψλ
πνπ επηηξέπνπλ:
 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ή εμάιεηςε ηεο απνθάιπςεο θαη ηεο ζπιινγήο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ αλαγλψξηζεο (personally identifiable
data) ησλ ρξεζηψλ
 Σελ δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ ρσξίο ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
ρξεζηψλ
 ηνπο ρξήζηεο λα αζθήζνπλ έιεγρν ζηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ
 ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα εθαξκφζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο (privacy policies and practices)
 ηελ πξφιεςε απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ ησλ cookies,
HTTP θεθαιίδσλ, spyware θ.α.
 ην θηιηξάξηζκα αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ.
Οη Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο Ιδησηηθφηεηαο, παξφιν πνπ είλαη αμηφινγα κέζα
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο, δελ πξνζηαηεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Απαηηείηαη ινηπφλ ε ιήςε επηπξφζζεησλ
κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζέζπηζε ζρεηηθψλ λφκσλ ζε εζληθφ θαη
ζε δηεζλέο πιαίζην.

3.1.2 Περαιτέρω εξελίξεισ των ΡΕΣs
Μετά τθν επίτευξθ τθσ εφαρμογισ των Σερλνινγηψλ Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο ε

παγθφζκηα βηνκεραλία ΣΠΔ άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Μεηά
ηελ ςεπδν-ηαπηφηεηα, θαζηεξψζεθαλ λεφηεξα PETs πνπ νδήγεζαλ ζε κηα θαηάηαμε
απφ επηά αξρέο.
Οη Δπηά Αξρέο ΡΔΣ
1. Πεπιοπιζμόρ ζηη ζςλλογή πποζωπικών δεδομένων
Σα ζπζηήκαηα ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζα πξέπεη πξψηα απ 'φια λα είλαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1(γ) , ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ. Σα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ ζπιιέγνληαη, δε ρξήδνπλ θαλελφο

κέηξνπ
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πξνζηαζίαο επεηδή δελ κπνξεί θαλέλαο λα ηα επεμεξγαζηεί. Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο
ζρήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζηίζεληαη αλ θαη κφλν αλ , ε
ζπιινγή ηνπο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εληφο ηνπ νξηζκνχ ηνπ

ζθνπνχ ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
2. Σαςηοποίηζη / πιζηοποίηζη / εξοςζιοδόηηζη
Σν άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ, κπνξεί λα εξκελεπηεί θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ ν
ρξήζηεο ελφο πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη κφλν πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ είλαη ζρεηηθά κε
ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Απηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα ην πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπνπ έλα νξγαλσηηθφ κέηξν ηίζεηαη ζε εθαξκνγή κε ηε
ρξήζε ησλ PETs. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα ζχζηεκα
αδεηνδφηεζεο. Απηφ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: αξρηθά, ηα
πξνθίι ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγνχληαη

κεηά ηε ζχλδεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε απηφ ην πξνθίι. ηε
ζπλέρεηα, ζε θάζε επεμεξγαζηή εληφο ηνπ νξγαληζκνχ δίδεηαη κηα κνλαδηθή
ηαπηφηεηα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ θάπνηνο είλαη ρξήζηεο ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ωο ηειεπηαίν βήκα, ε ηαπηφηεηα απηή ηνπ ρξήζηε
εθρσξείηαη ζε έλα πξνθίι ιεηηνπξγίαο. Αλ έλαο ρξήζηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα
ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο,

απηφ δελ ζεκαίλεη

απαξαίηεηα φηη απηφ ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα
φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία.

3. Σςποποιημένερ ηεσνικέρ πος σπηζιμοποιούνηαι για ηην πποζηαζία ηων
πποζωπικών δεδομένων
Βάζε ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 1 (β), ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη
λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δεδνκέλα πνπ θπιάζζνπλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν
γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιερζεί. Η θαιχηεξε εγγχεζε
επηηπγράλεηαη κε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα
λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ
ησλ δεδνκέλσλ. Η δηαδηθαζία απηή ζπρλά αλαθέξεηαη σο αλσλπκνπνίεζε.
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4. Ψεςδο-ηαςηόηηηα
Πνιιά ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα
πνπ αλήθνπλ ζηε ίδηα νκάδα ππνθεηκέλσλ. Γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, ππάξρεη ε
απαίηεζε λα ζπλδεζνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα, αιιά δελ ππάξρεη θακία απαίηεζε λα
δηαηεξεζεί ε ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Η ιχζε κπνξεί λα βξεζεί
ζε έλα ζπλδπαζκφ ησλ PETs. Σν πξψην βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ςεπδνηαπηφηεηα σο αλαγλσξηζηηθφ. Απηή ε ηαπηφηεηα δεκηνπξγείηαη ζε ηξία βήκαηα:
πξψησλ, δεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο ραξαθηήξεο ηνπ επσλχκνπ,
ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηνλ θσδηθφο πνπ δείρλεη ην θχιν ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ. ην επφκελν ζηάδην, παξάγεηαη

έλαο θαηαθεξκαηηζκφο (hash) ηεο

ζπκβνινζεηξάο. Σέινο, ε αξρηθή ζπκβνινζεηξά απνκαθξχλεηαη. Η ςεπδν-ηαπηφηεηα
πνπ δεκηνπξγείηαη έηζη είλαη ε ίδηα γηα θάζε έλα απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ
πεγήο θαη ζπλεπψο δηαζθαιίδεηαη. Η ηξίηε αξρή ησλ PET πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε
θάζε ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο γηα λα ζπγρσλεπζνχλ ηα αξρεία. Σα κεκνλσκέλα
αξρεία κπνξνχλ ηψξα λα απνζηέιινληαη ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία. Δπηπιένλ,
αζθάιεηα (ΡΔΣ) κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: κεηά ηελ παξαιαβή
ησλ θαθέισλ, ε αξρηθή ςεπδν-ηαπηφηεηα θαηαθεξκαηίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά θαη
αληηθαζηζηά ηελ αξρηθή ςεπδν-ηαπηφηεηα.
5. Κπςπηογπάθηζη
Η θξππηνγξάθεζε είλαη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα κηαο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο πνπ
κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Η δήισζε απηή κπνξεί λα δψζεη
ηελ εληχπσζε φηη ε ηερλνινγία θξππηνγξάθεζεο δελ έρεη άιιε εθαξκνγή απφ ην λα
ρξεζηκεχζεη σο ΡΔΣ. Αληηζέησο, ε θξππηνγξάθεζε είλαη έλα γεληθφ κέηξν αζθαιείαο
γηα ηελ επίηεπμε εκπηζηεπηηθφηεηαο. Μηα εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θξππηνγξάθεζε γηα
λα δηαζθαιίζεη ηα κπζηηθά ηεο (νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην
πξντφλ), αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε θίλδπλν. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε «εκπηζηνζχλε» είλαη έλα ζέκα, ε «θξππηνγξάθεζε» ζα
κπνξνχζε λα είλαη ε ιχζε.
Η δχλακε ηεο θξππηνγξαθίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή PETs
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πνζφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία,
ρσξίο λα ράζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Πξέπεη λα
ππάξρεη έλαο ππεχζπλνο ν νπνίνο ζα ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:
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απνζήθεπζε,

πξφζβαζε,

δεκνζηνπνίεζε

θαη

κεηαθνξά.

Υξεζηκνπνηψληαο

θξππηνγξαθία κπνξεί λα εληζρπζνχλ φιεο απηέο νη πηπρέο.
6. Βιομεηπικά
Η πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ζηε δηαδηθαζία
ζχλδεζεο. Δίζηε ην πξφζσπν πνπ ιέγαηε φηη είζηε; Δίλαη γλσζηφ φηη ηνπο θσδηθνχο
είλαη εχθνιν λα ηνπο καληέςεη θάπνηνο ή εάλ ν θσδηθφο πξφζβαζεο είλαη θαιά
επηιεγκέλνο ηφηε ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ηνλ ζπκεζεί νχηε ν ίδηνο θαη σο εθ ηνχηνπ
ην ζεκεηψλεη θάπνπ θαη ηνλ θπιάζζεη θνληά ζην πιεθηξνινγίνπ ηνπ. ε θάζε
πεξίπησζε νη θσδηθνί πξφζβαζεο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε ηαπηφηεηα ηνπ
ρξήζηε. Η αλαγλψξηζε ηνπ «πιηθνχ ηνπ ζψκαηνο» κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη ηνλ
ρξήζηε ρσξίο εχινγε ακθηβνιία.
7. Γςναηόηηηα ελέγσος (audit)
Σν άξζξν 28 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ δίλεη ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο (Αξρή πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ) εμνπζίεο έξεπλαο, φπσο ε εμνπζία πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ην δηθαίσκα λα ζπιιέγεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ
ηνπο. Μεξηθά απφ ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη:
1. Οη πεξηγξαθέο ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη κε ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
2. Οη πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο (ίρλε ειέγρνπ) ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Η πην πξνθαλήο ιχζε γηα ηε δεκηνπξγία ηρλψλ ειέγρνπ είλαη κε ηε ρξήζε ησλ PETs .
Έλαο κεραληζκφο θάλεη νξηνζεηνχκελε θαηαγξαθή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε
βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν δηαθνκηζηή.
Η αξρή απηή ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηε δεχηεξε αξρή ΡΔΣ. Δάλ ν ρξήζηεο ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη κνλνζήκαληα πξνζδηνξηζκέλνο φηαλ νη
πιεξνθνξίεο

ζχλδεζεο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

εκθαλίδεηαη,

ε

θαηαγξαθή

ησλ
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δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ ηνλ ρξήζηε έρνπλ πνιχ κηθξή ρξεζηκφηεηα
γηα ηελ επνπηηθή αξρή.

3.1.3 Εργαλεία Προςταςίασ τησ Ιδιωτικότητασ
Σα εξγαιεία πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθξπςε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε, ηελ ειαρηζηνπνίεζε απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ηελ θάιπςε ζηηο ζπλδέζεηο δηθηχνπ θακνπθιάδ, έηζη ψζηε λα κελ απνθαιχπηεηαη
απφ πνχ πξνέξρεηαη ε δηεχζπλζε πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ (IP-Internet Protocol ).
Μαζαίλνληαο ηελ δηεχζπλζε πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ, θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ζε
ζέζε λα εληνπίζεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ή ηελ θνληηλφηεξε
πφιε ή αθφκα θαη ηελ κνλαδηθή αλαγλψξηζε ηνπ ππνινγηζηή. Σα εξγαιεία
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο κπνξνχλ επίζεο λα πηζηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο, φπσο
πιεξσκέο, ελψ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ αλίρλεπζε ζχλδεζεο κε ην ρξήζηε.
 Δξγαιεία Αλσλπκνπνίεζεο
Σν ινγηζκηθφ πνπ αλήθεη ζε απηή ηε θαηεγνξία απνθξχπηεη ηε δηεχζπλζε
πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ ηνπ εληνιέα θαη ζε πεξηπηψζεηο

αλψλπκσλ

κελπκάησλ ή κελπκάησλ κε ρξήζε ςεπδψλπκνπ, απνθξχπηεη ηε πεγή
δηεχζπλζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
 Πιεξσκή αλψλπκα ε κε ρξήζε ςεπδψλπκνπ
Η πιεξσκή κε αλψλπκν ηξφπν είλαη κηα απιή ιεηηνπξγία θαη ζπλήζσο
ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα. Ο ρξήζηεο αγνξάδεη
κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε έλα κνλαδηθφ αξηζκφ. Όηαλ
ν ρξήζηεο ζειήζεη λα θάλεη κηα αγνξά ζε έλα δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα, ε
πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αλψλπκν πάξνρν κε ηε ρξήζε ηνπ
κνλαδηθνχ αξηζκνχ ηεο θάξηαο.
 Δξγαιεία αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ
Τπάξρεη έλαο αξηζκφο εθαξκνγψλ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε πνπ νξηζκέλεο
θνξέο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ηερλνινγίεο ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο
(PETs), άιια ζηε πξαγκαηηθφηεηα είλαη Δξγαιεία Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ.
Σα εξγαιεία απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
ηδησηηθφηεηαο, αιιά ν πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα απνηξέςνπλ ηε κε
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εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα, αξρεία ή επηθνηλσλίεο κέζσ ηνπ
δηθηχνπ[14].

3.2 Σεχνολογίεσ για τη διαςφάλιςη τησ ιδιωτικότητασ
των χρηςτών
3.2.1 TOR
To Tor είλαη ζπληνκνγξαθία ηνπ The onion router. Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ δίλεη
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα αλσλπκίαο ζην δηαδίθηπν. Σν ινγηζκηθφ Tor
δξνκνινγεί ηε δηαδηθηπαθή θίλεζε κέζσ ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ δηαθνκηζηψλ γηα
λα απνθξχςεη ηελ ηνπνζεζία ελφο ρξήζηε ή ηε ρξήζε ηεο θίλεζεο απφ θάπνηνλ πνπ
δηεμάγεη δηαδηθηπαθή παξαθνινχζεζε. Έρεη ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηελ αηνκηθή
ειεπζεξία, ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα δηεμάγεη εκπηζηεπηηθέο
εξγαζίεο ρσξίο λα θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηέο πνπ δηεμάγεη ζην δηαδίθηπν [15].

3.2.2 Anonymizer
Ο anonymizer ή anonymous proxy (φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη) είλαη έλα εξγαιείν πνπ
πξνζπαζεί λα θάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζην δηαδίθηπν δχζθνιε λα εληνπηζηεί.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ proxy server ν νπνίνο ελεξγεί ζαλ κηα ελδηάκεζε θαη
ηδησηηθή αζπίδα αλάκεζα ζηνλ computer client θαη ζην δηαδίθηπν. Ο anonymizer
απνθηά πξφζβαζε ζην παγθφζκην ηζηφ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, απνθξχπηνληαο
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα θαλεξψζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηέηνηνπ είδνπο εξγαιείν, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε
κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ν ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο βνεζά ζηελ
απνθπγή θινπήο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία θαηά ηεο
δεκνζηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ αλαδήηεζεο ρξεζηψλ απφ ηξίηνπο (θαθφβνπινπο
ρξήζηεο).

3.2.3 Anonymous remailer
Anonymous remailer νλνκάδεηαη έλαο εμππεξεηεηήο ν νπνίνο ιακβάλεη ηα κελχκαηα,
κε ελζσκαησκέλεο νδεγίεο γηα ην πνπ ζα ζηαινχλ ζηε ζπλέρεηα. Απηά ηα κελχκαηα
ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη ρσξίο λα απνθαιχπηεηαη ε αξρηθή πεγή πξνέιεπζεο ηνπο.
Κάζε παθέην πνπ ζηέιλεηαη πεξηέρεη ηηο IP δηεπζχλζεηο ηνπ απνζηνιέα θαη ησλ
θφκβσλ παξαιαβήο. Οη remailers αλαιακβάλνπλ λα αιιάμνπλ απηέο ηηο δηεπζχλζεηο
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θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ πιαζηέο δηεπζχλζεηο πξνέιεπζεο. Έηζη ε IP πξνέιεπζεο
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε απηήλ ηνπ θεληξηθνχ εμππεξεηεηή. Οη remailers κπνξεί
λα κεηαβηβάζνπλ ην κήλπκα ζε άιινπο remailers θαη κεηά απφ πνιινχο θχθινπο
ηειηθά λα θαηαιήμεη ζηε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ.

3.2.4 P3P
Σν P3P είλαη κηα εηδηθή πιαηθφξκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ε νπνία δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε ηζηνζειίδεο λα πινπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απηφκαηα
θαη λα εξκελεχνληαη εχθνια απφ ηνπο ρξήζηεο. ην P3P νη δηαρεηξηζηέο επηηξέπνπλ
ζηνπο ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα λέεο πξαθηηθέο θαη λα παίξλνπλ απηφκαηα
απνθάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβάδνπλ ηηο πνιηηηθέο
απνξξήηνπ ζε θάζε ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηνληαη.
Σν P3P ρξεζηκνπνίεη κεραλέο αλαδήηεζεο ζπκβαηέο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
πεξηγξάςεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. ειίδεο πνπ
εθηεινχλ ηέηνηεο πνιηηηθέο αζθαιείαο θάλνπλ ζαθείο ηηο πξαθηηθέο ηνπο έηζη ψζηε λα
είλαη ειεχζεξα γηα δεκφζην έιεγρν. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα
θαηαλνήζνπλ απηέο ηηο ηδησηηθέο πξαθηηθέο κε ρξήζε δηεπαθψλ (interfaces). Οη πην
ζεκαληηθνί θπιινκεηξεηέο αλαπηχζζνληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. ε
πεξίπησζε θιεηδψκαηνο πεξηερνκέλνπ, φπσο κπνξεί λα γίλεη κε ηα cookies, απηνί
δίλνπλ πξαγκαηηθά θίλεηξα ψζηε νη ζειίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα ζέβνληαη θαη
λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλσλπκία θαη ηα ηδησηηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε.

3.2.5 Pretty Good Privacy
Σν Pretty Good Privacy (PGP) είλαη πξφγξακκα γηα θξππηνγξάθεζε αιιά θαη γηα
απνθξππηνγξάθεζε

δεδνκέλσλ.

Παξέρεη

ηδησηηθφηεηα

θαη

πηζηνπνίεζε

απζεληηθφηεηαο γηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ρξεζηψλ. Δπίζεο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςεθηαθή ππνγξαθή, θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε
αξρείσλ θεηκέλνπ, αξρείσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαηαιφγσλ θαη νιφθιεξσλ
ηκεκάησλ ζθιεξψλ δίζθσλ, έηζη ψζηε λα απμήζεη ηελ πξνζηαζία ηεο επηθνηλσλίαο
κέζσ

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ.

Γεκηνπξγήζεθε

ην

1991

απφ

ηνλ Phil

Zimmermann.
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3.2.6 SSL
Σν πξσηφθνιιν SSL (Secure Sockets Layer) δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία
Netscape θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα παξέρεη αζθάιεηα θαηά ηελ κεηάδνζε επαίζζεησλ
δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν φπσο γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο.
Σν

SSL

ρξεζηκνπνηεί

κεζφδνπο

θξππηνγξάθεζεο

ησλ

δεδνκέλσλ

πνπ

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, επηηπγράλνληαο κία αζθαιή
ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν πξσηφθνιιν απηφ ρξεζηκνπνηεί ην
TCP/IP γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ εθαξκνγή πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ηειηθφο ρξήζηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο
αζθαινχο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζε πξσηφθνιια αλψηεξνπ επηπέδνπ φπσο γηα
παξάδεηγκα ην HTTP, ην FTP θαη ην telnet. Σν SSL ιεηηνπξγεί πξηλ ην TCP/IP θαη
κεηά ηηο εθαξκνγέο πςεινχ επηπέδνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην HTTP (πξνβνιή
ηζηνζειίδσλ), ην FTP (κεηαθνξά αξρείσλ) θαη ην IMAP (email).

3.3 Διείςδυςη των PETs ςτην αγορά
Η ππνζηήξημε ησλ Σερλνινγηψλ Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο (Privacy Enhancing
Technologies, PETs) εθθξάδεηαη πιένλ θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ρσξίο σζηφζν λα
πξνζιακβάλεη ηελ πνηφηεηα θαλνληζηηθήο επηηαγήο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε κία
δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο 2αο Μαΐνπ 2007 δήισζε ηελ άκεζε ππνζηήξημή ηεο ζηηο
Σερλνινγίεο απηέο ψζηε λα εληζρπζεί ε ηδησηηθφηεηα. Όκσο θαη πάιη νη Σερλνινγίεο
Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο δελ θαηάθεξαλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ αγνξά γηαηί νη
εηαηξίεο δελ αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο
θαζψο ν λνκνζέηεο δελ απαηηεί ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Ο λνκνζέηεο δελ απαηηεί ηελ
πηνζέηεζή ηνπο γηαηί δελ δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε πξνζθνξάο ηέηνησλ ηερλνινγηψλ,
πξνζθνξά πνπ δελ αλαπηχζζεηαη θαζψο νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα
ηελ εηζάγνπλ.

3.4 Σεχνολογίεσ ενίςχυςησ τησ ιδιωτικότητασ (PETs)
και Ιδιωτικότητα βάςη ςχεδιαςμού (PbD)
Η έλλνηα ηεο Privacy by Design είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ησλ
ηερλνινγηψλ ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο (PETs). Η Δλζσκάησζε ησλ αξρψλ ηηο
ηδησηηθφηεηαο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη ζπζηεκάησλ ζε έλα πξψηκν ζηάδην
είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηψλ
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Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο. Δίλαη επίζεο ζαθέο φηη ε έλλνηα ησλ ΡΔΣs είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξρή ηεο «ειαρηζηνπνίεζεο δεδνκέλσλ» θαη ζηαδηαθά
εμειίρζεθε ζηελ αξρή ηεο “Privacy by Design" πνπ δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν γηα ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αιιά επίζεο θαη γηα νξγαληζκνχο θαη κεζφδνπο γεληθά,
θαη ζπλεπψο γηα ηηο «πην απνηειεζκαηηθέο» αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Οη αξρέο
ηνπ PbD κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ PETs άκεζα ζην
επίπεδν ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.

3.5 Σι είναι η προςέγγιςη Privacy by Design;
Η Privacy by Design (PBD) είλαη κηα έλλνηα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπίηξνπν
Πιεξνθνξηψλ θαη Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ Οληάξην,

Γξ Ann

Cavoukian, ζηε δεθαεηία ηνπ '90. Η PbD πξνβιέπεη φηη πξέπεη λα γίλεηαη άκεζε
ελζσκάησζε ηεο ηδησηηθφηεηαο

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία φρη κφλν ησλ

δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ
ππνδνκψλ δηθηχνπ[12]. Με ηε έλλνηα ηεο άκεζεο ελζσκάησζεο ελλνείηαη φηη ε
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο δελ πξνζηέζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, αιιά πξνυπήξρε σο
κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ[16].
Ο ζθνπφο ηεο Privacy by Design είλαη λα δψζεη ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηηο
αλάγθεο ηεο ηδησηηθφηεηαο πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ. Με άιια ιφγηα,
λα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν ελφο ζπζηήκαηνο ή κηαο δηαδηθαζίαο ζηελ ηδησηηθφηεηα
ησλ αηφκσλ. Απηφ γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζπζηεκάησλ,
έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ .
Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο ηδησηηθφηεηαο απνδίδνπλ ηα αθφινπζα
ζεκεία εθθίλεζεο ζρεηηθά κε ην PbD:


Η πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θχθινπο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηελ αιιεινγξαθία.



Η πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ησλ
θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο
θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, θαζψο θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ εμνπζηψλ.



Η θνηλσληθή αμία ηεο ηδησηηθφηεηαο εξκελεχεηαη σο ην φθεινο πνπ ιακβάλεη
ε θνηλσλία απφ ηελ πξνζηαζία ηεο (ηδησηηθφηεηαο).
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Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη ε εηνηκφηεηα γηα πεξηνξηζκφ θαη ν έιεγρνο
πξφζβαζεο ζην ρψξν.

3.5.1 Οι 7 θεμελιώδεισ αρχέσ του Privacy by Design
1. Η πξνζέγγηζε ηνπ Privacy by Design ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγεηηθά κέηξα θαη
φρη αληηδξαζηηθά. Πξνβιέπεη θαη εκπνδίδεη ηπρφλ παξαβηάζεηο ηεο ηδησηηθφηεηαο. Η
Privacy by Design δελ

πξνζθέξεη ηξφπνπο επίιπζεο ηεο παξαβίαζεο ηεο

ηδησηηθφηεηαο, αιιά έρεη σο ζηφρν λα ηελ απνηξέςεη απφ ην λα ζπκβεί. Δίλαη
πξνιεπηηθφ κέηξν θαη φρη ηξφπνο επίιπζεο.

2.

Πξνζηαζία Ιδησηηθφηεηαο σο πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε. Σν Privacy by Design

επηδηψθεη λα επηηχρεη ην κέγηζην βαζκφ ηεο ηδησηηθφηεηαο κε ηελ εμαζθάιηζε φηη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη απηφκαηα ζε θάζε ζχζηεκα ή επηρεηξεκαηηθή
πξαθηηθή. Αλ έλα άηνκν δελ θάλεη ηίπνηα, ε

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπ

παξακέλεη αλέπαθε. Γελ απαηηείηαη απφ ηε πιεπξά ηνπ αηφκνπ θακία ελέξγεηα γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπ γηαηί είλαη ελζσκαησκέλε σο πξνεπηινγή.
3. Ιδησηηθφηεηα ελζσκαησκέλε ζην ζρεδηαζκφ. Η Privacy by Design είλαη
ελζσκαησκέλε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Γελ απνηειεί επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ. Σν
απνηέιεζκα είλαη φηη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο γίλεηαη «απαξαίηεην ζπζηαηηθφ»
ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ. Η ηδησηηθφηεηα είλαη ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα, ρσξίο
λα κεηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ.
4. Πιήξεο Λεηηνπξγηθφηεηα.

Σν Privacy by Design απνθεχγεη ην δηαρσξηζκφ

ηδησηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο, απνδεηθλχνληαο φηη είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε θαη ηα
δχν.
5. Απφ άθξν ζε Άθξν Αζθάιεηα - Πιήξεο πξνζηαζία ζηνλ θχθιν δσήο.
Η Privacy by Design, έρνληαο ήδε ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα πξηλ απφ ηελ πξψηε
ζπιινγή ηνπ πξψηνπ ζηνηρείνπ πιεξνθνξηψλ, κε αζθάιεηα εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε
ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ ηδησηηθφηεηα είλαη
απαξαίηεην λα παξζνχλ ηζρπξά κέηξα αζθάιεηαο, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο.
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Απηφ εμαζθαιίδεη φηη φια ηα δεδνκέλα θπιάζζνληαη κε αζθάιεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηαζηξέθνληαη κε αζθάιεηα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ε Privacy by Design
εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο, αζθαιή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ
θχθινπ δσήο.
6. Οξαηφηεηα θαη δηαθάλεηα. Η Privacy by Design επηδηψθεη λα δηαβεβαηψζεη φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ή ηηο
ηερλνινγίεο πνπ εκπιέθνληαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο
ππνζρέζεηο πνπ δειψλνληαη θαη ηνπο ζηφρνπο. Σα ζπζηαηηθά κέξε θαη νη ιεηηνπξγίεο
ηνπ παξακέλνπλ νξαηέο θαη δηαθαλείο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο παξφρνπο.
7. εβαζκφο γηα ηελ Ιδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. Πάλσ απ' φια, ε Privacy by Design
απαηηεί αξρηηέθηνλεο θαη θνξείο γηα λα θξαηήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ αηφκνπ ζην
αλψηεξν επίπεδν, πξνζθέξνληαο κέηξα σο πξνεπηινγέο ηζρπξήο

ηδησηηθφηεηαο

θαηάιιεια ελεκεξσκέλα θαη εκπινπηηζκέλα κε επηινγέο θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε.

3.5.2 Privacy by design ςτο κύκλο ζωήσ των ςυςτημάτων
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζέγγηζε ηεο Privacy by Design, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε νιφθιεξνο ν θχθινο δσήο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο,
απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ, απφ ηνλ θαζνξηζκφ απαηηήζεσλ θαη ην
ζρεδηαζκφ ηνπο, ηελ παξάδνζε, ηνλ έιεγρν, ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ην ζηάδην
απφζπξζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Απηή ε πξνζέγγηζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ εμαζθαιίδεη φηη νη έιεγρνη γηα ηελ
ηδησηηθφηεηα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη, απινχζηεξνη θαη ζπλεπψο θζελφηεξνη ζηελ
εθαξκνγή ηνπο. πλεπψο, θαζίζηαηαη πην δχζθνιε ε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο
θαζψο είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα. Ωζηφζν, νχηε νη ηξέρνπζεο
πξαθηηθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, νχηε ηα ππάξρνληα
εξγαιεία κπνξνχλ

λα ππνζηεξίμνπλ εχθνια κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. Πνιιά

ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο εμαθνινπζνχλ λα ζρεδηάδνληαη ρσξίο λα δίλεηαη ε
πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο κπνξεί λα πξνζηεζεί αξγφηεξα. Σα ηξέρνληα κέζα
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη νη ηερλνινγίεο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο
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αλάγθεο κηαο δεδνκέλεο ζηηγκήο έρνληαο ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο κηαο επηζεψξεζεο [17].

3.5.3 Αρχέσ Privacy By Design ωσ Privacy By Default
Οη αξρέο ηεο Privacy by Design, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ
Ιδησηηθφηεηα σο πξνεπηινγή (Privacy by Default), πξέπεη λαη είλαη ελεκεξσκέλεο
απφ ην αθφινπζν FIPs:
• Πξνδηαγξαθέο θνπνχ - ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηνχληαη, δηαηεξνχληαη θαη απνθαιχπηνληαη-θνηλνπνηνχληαη
ζην άηνκν (ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ) πξηλ ή θαηά ην ρξφλν πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζπιιέγνληαη. Οη πξνθαζνξηζκέλνη ζθνπνί ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο, ζπγθεθξηκέλνη
θαη ζρεηηθνί κε ηηο πεξηζηάζεηο.
• Πεξηνξηζκφο πιινγήο - ε ζπιινγή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη
δίθαηε, λφκηκε θαη πεξηνξηζκέλε ζε απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο
θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο.
• Διαρηζηνπνίεζε δεδνκέλσλ - ε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη
λα πεξηνξίδεηε ζην ειάρηζην. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ, ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη κε ηελ
απφθξπςε αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ σο πξνεπηινγή. Η ηαπηνπνίεζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη, φπνπ
είλαη δπλαηφλ.
• Πεξηνξηζκφο ρξήζεο, δηαηήξεζεο, θαη Γλσζηνπνίεζεο - ε ρξήζε, δηαηήξεζε θαη
απνθάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άηνκν θαη γηα ηνπο
νπνίνπο ην άηνκν έρεη ζπλαηλέζεη, εθηφο αλ απαηηείηαη απφ ην λφκν. Οη πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη κφλν γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ δεισζέλησλ ζθνπψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαζηξέθνληαη κε
αζθάιεηα.
• ε πεξίπησζε πνπ ε αλάγθε ή ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ζαθήο,
πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηεθκήξην ηδησηηθφηεηαο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε αξρή
ηεο πξνθχιαμεο: νη πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο.

3.6 Privacy By Default
Οη ξπζκίζεηο απνξξήηνπ είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ζην
δηαδίθηπν. Οη θαηαλαισηέο πεξηκέλνπλ απφ ηηο εηαηξείεο λα δεκηνπξγήζνπλ ξπζκίζεηο
απνξξήηνπ πνπ λα εγγπψληαη ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο νη νξγαληζκνί ζπιιέγνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη απνζεθεχνπλ ηα πξνζσπηθά
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δεδνκέλα. Οη ξπζκίζεηο απηέο ζπρλά απαηηνχλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ
λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Σέηνηεο ξπζκίζεηο δελ απνηεινχλ αμηφπηζηε έλδεημε ηεο
ζπλαίλεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ πξέπεη λα αιιάμεη!
Ο θαλφλαο ηεο «Ιδησηηθφηεηαο σο πξνεπηινγή» είλαη ρξήζηκνο ζε πεξηπηψζεηο
αζέκηηεο, αδηθαηνιφγεηεο ή απξφζκελεο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο φηαλ ηα
δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο απφ φηη έλα άηνκν είρε δψζεη
αξρηθά ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ή φηαλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη δελ είλαη ζρεηηθά
κε ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο. Με ηνπο θαλφλεο ηεο «Ιδησηηθφηεηα σο πξνεπηινγή»
απνηξέπεηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, γηα παξάδεηγκα ζε εθαξκνγέο
ινγηζκηθνχ. Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα άιινπο ζθνπνχο απφ απηνχο πνπ
θαζνξίδνληαη πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ή εάλ
ππάξρεη θάπνηνο άιινο ιφγνο γηα ηελ λφκηκε επεμεξγαζία.
Κάπνηνη νξηζκνί πεξηιακβάλνπλ κηα απαίηεζε ψζηε νη ξπζκίζεηο απνξξήηνπ πνπ
πεξηνξίδνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο
απφ πξνεπηινγή. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ ζα θάλεη
θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο ηεο δεκφζηα νξαηή κέρξη λα ιάβεη απφ
ηνλ ρξήζηε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα λα ην επηηξέςεη.
Δηαηξείεο κε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο απνξξήηνπ
πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Η ηδησηηθφηεηα σο πξνεπηινγή είλαη κηα έλλνηα
γηα ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ πνπ εμεηάδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ αξρψλ πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο Ιδησηηθφηεηαο σο πξνεπηινγή ηζρπξίδνληαη φηη πνιινί άλζξσπνη
δελ μέξνπλ πψο λα ελεξγνπνηνχλ ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ή φηη ε έιιεηςε
πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξν θίλδπλν γα ηελ
ηδησηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζε ππεξεζίεο φπσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
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4
Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ -Αςηοππύθμιζη
4.1 Κοινωνία τησ Πληροφορίασ

Ο φξνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο αλαθέξεηαη ζε µηα κνξθή θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φπνπ ε απφθηεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαβίβαζε
θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία γλψζεο . Η Κοινωνία ηηρ
Πληποθοπίαρ είλαη ε ζχγρξνλε θνηλσλία, πνπ νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ
πιεξνθνξία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Η απνδέζκεπζε ηεο απφ ηνπο ρσξνρξνληθνχο
πεξηνξηζκνχο, ηελ θαζηζηνχλ πξνζπειάζηκε κέζσ ησλ δηθηπσκέλσλ Η/Τ ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη ηελ αλαδεηνχλ ρσξίο λα απαηηείηαη πιένλ ε κεηαθίλεζε
απφ ηνλ ρψξν ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο πξνο ην θπζηθφ ή ηερλεηφ ζεκείν
απνζήθεπζεο ηεο. Λεηηνπξγεί σο νηθνλνκηθφο πφξνο γηα γλψζε θαη γηα θάζε
δξαζηεξηφηεηα καο ζηελ θνηλσλία ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημε. Η ςεθηνπνίεζε ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ε δηάρπζε ηεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε
ηελ θαζηζηά σο ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ λένπ κνληέινπ θνηλσληθήο
θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο[18].
Μεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί είλαη:
• Μηα θνηλσλία πνπ απηo-νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο πξνο
φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
αιιαγήο... (Daniel Bell)
• Έλαο λένο ηχπνο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ε θαηνρή πιεξνθνξίαο (ζε
αληηδηαζηνιή κε ηα πιηθά πινχηε) είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ βξίζθεηαη πίζσ
απφ ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμή ηεο. (Yoneji Masuda)
• Μηα θνηλσλία, φπνπ ε πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθνλνκηθφο πφξνο, ε
θνηλφηεηα ηε δακάδεη θαη ηελ εθκεηαιιεχεηαη θαη πίζσ απφ φια απηά ππάξρεη κηα
νιφθιεξε βηνκεραλία, ε νπνία παξάγεη απηή ηελ αλαγθαία πιεξνθνξία. (Nick
Moore)
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4.1.1 Δίκαιο ςτη κοινωνία τησ Πληροφορίασ
Σν

δίθαην

ηεο

Κνηλσλίαο

ηεο

Πιεξνθνξίαο

πεξηιακβάλεη

εξσηήκαηα

πξνζβαζηκφηεηαο, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ειεθηξνληθφ εκπφξην, λφκν έληππνπ πιηθνχ,
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο εγθιεκάησλ κέζσ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο
φπσο επίζεο θαη ζέκαηα δηθαηνδνζίαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Θα κπνξνχκε λα πνχκε
φηη εθηφο απφ ηνπο θαλφλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζεζπίδνληαη απφ ηα λνκνζεηηθά
ζψκαηα, ν απηφ-θαλνληζκφο ηεο αγνξάο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
απηή είλαη επίζεο ζεκαληηθφο θαη φηη φινη νη λφκνη, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ε απηoξχζκηζε θαη νη θνηλσληθέο θφξκεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ λνκηθνχ πιηθνχ ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.

4.2Αυτορύθμιςη
Με ηνλ φξν απηνξξχζκηζε, ελλννχκε ηα αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα θαλφλσλ ησλ
δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο, φπσο π.ρ. ηα εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά
επηκειεηήξηα, φζνλ αθνξά ζην ζεζκηθφ ηνπο ξφιν. Όηαλ κηιάκε γηα ηα ζχζηεκα
αξρψλ θαη αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, δελ κπνξνχκε λα
αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία κεηαβάιιεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Σν ζχζηεκα
ησλ θαλφλσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο κπνξεί θαη
πξνζαξκφδεηαη πην επέιηθηα ζηηο ηαρείεο κεηαβνιέο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.
Απηνί νη κεραληζκνί απηφ-θαλνληζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ελδείμεηο ζηνλ
λνκνζέηε. Οπνηεδήπνηε ε αγνξά είλαη ζε ζέζε λα απηνξπζκηζηεί, ηφηε δελ ππάξρεη
αλάγθε λνκνζεηηθήο θαη θξαηηθήο παξεκβνιήο.
Έλαο πνιχ γεληθφο νξηζκφο γηα ηελ απην-ξχζκηζε έρεη δνζεί απφ ηνπο Efklides,
Niemivirta, θαη Yamauchi (2002), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν σο απην-ξχζκηζε νξίδεηαη
«ε ηθαλφηεηα εθείλε πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ, ην γηγλψζθεηλ θαη ην ζπκηθφ ηνπ, θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ,
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη έλαλ ζηφρν». Καηά ηνλ Koops ην 2006, «ε απηνξξχζκηζε ζα
κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ε ξχζκηζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ
ή νκάδσλ κέζσ θαλφλσλ ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ή κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ηνπ
ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο θαη ηεο επηβνιήο ησλ θαλφλσλ απηψλ. Μπνξεί λα ππάξρεη ή
λα κελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή βάζε γηα ηνπο θαλφλεο απηνχο.»
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Η ηδέα ηεο απηφ-ξχζκηζεο μεθίλεζε απφ ηε ζεσξία ηεο Κπβεξλεηηθήο (Weiner,
1948-1961) γηα ηα πξνζαξκνδφκελα ζπζηήκαηα. Έλα πξνζαξκνδφκελν ζχζηεκα
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζπζηαηηθά ζηνηρεία:
 ηελ χπαξμε κηαο επηζπκεηήο ηειηθήο θαηάζηαζεο, πνπ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη
κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν
 φξγαλα ή κέζα παξαθνινχζεζεο ηεο ηξέρνπζαο (πξαγκαηηθήο) θαηάζηαζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο
 έλα κεραληζκφ ζχγθξηζεο ηεο επηζπκεηήο κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
 έλα κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο,

ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο

δξάζεο ηνπ
 έλα κεραληζκφ επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ζην
ίδην ην ζχζηεκα.
Σν θαλνληζηηθφ ηνπίν ηεο απηνξξχζκηζεο θπξηαξρείηαη απφ ελαιιαθηηθέο
θαλνληζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κία πνηθηιία (πηζαλψλ) ζπκκεηερφλησλ. Σξεηο
πξνζεγγίζεηο είλαη νη πιένλ επηθαλείο: ε ξεηή (explicit) απηνξξχζκηζε, ε ζησπεξή
ηεθκαηξφκελε (implicit) ξχζκηζε κέζσ ηνπ ηερληθνχ θψδηθα θαη ε απην-βνήζεηα
/απηνπξνζηαζία ηνπ ρξήζηε [19].

4.2 Πλεονεκτήματα –Μειονεκτήματα Αυτορρύθμιςησ
4.2.1 Πλεονεκτήματα
ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απηνξξχζκηζεο είλαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε επειημία.
Δπηηξέπεη ηελ εχθνιε πξνζαξκνγή ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, λέα ηερλνγλσζία
θαη εθ λένπ αιιαγή ησλ αμηψλ, ησλ επηινγψλ παξαθνινχζεζεο θαη ησλ κεραληζκψλ
επηβνιήο. Η ζχληαμε ησλ θαλφλσλ ζηεξίδεηε ζηελ εκπεηξία ησλ εκπιεθνκέλσλ
θνξέσλ, θαη είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα. Δπηπιένλ νη θαλφλεο ζπλήζσο εμειίζζνληαη
ζηαδηαθά θαη δελ ππάξρεη ε έληνλε άζθεζε πίεζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ αλάπηπμε
ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ.
Αθφκε έλα πιενλέθηεκα είλαη φηη νη θαλφλεο ζπληάζζνληαη απφ ηα ίδηα ηα κέξε ή
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ε πηνζέηεζε απην-θαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ
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απμάλεη ηελ

επαηζζεηνπνίεζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Δπίζεο νη θαλφλεο πνπ

ζεζπίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα κπνξεί λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλνη απφ ηνπο
λφκνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο εζληθέο ή δηεζλείο θπβεξλήζεηο.
Η απηνξξχζκηζε νδεγεί ζε θφζηνο γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα λα ζπκκνξθσζνχλ
κε ηνπο θαλφλεο ηνπο.

Η θπβέξλεζε κπνξεί λα επηβιέπεη ηελ απφδνζε ηεο

απηνξξχζκηζεο, αιιά απηφ ην θφζηνο ζε γεληθέο γξακκέο ζα είλαη πνιχ ρακειφηεξν
απφ ην θφζηνο γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο.

4.2.2 Μειονεκτήματα
Η επειημία πνπ πξναλαθέξζεθε κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη θαη κεηνλέθηεκα ηεο
απηνξξχζκηζεο θαζψο νη θαλφλεο κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ θαηά βνχιεζε, θαη
απηφ δελ απνηειεί εγγχεζε. ηελ απηνξξχζκηζε, ζε αληίζεζε κε ηε ζέζπηζε
λνκνζεζίαο, φπνπ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ λφκσλ, ππάξρεη
έιιεηςε δηαθάλεηαο. Σν γεγνλφο φηη νη θαλφλεο βαζίδνληαη ζε εζσηεξηθεπκέλεο αμίεο
κπνξεί επίζεο λα είλαη έλα κεηνλέθηεκα γηαηί νη αμίεο κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη
είλαη επηιεθηηθέο .
Δπηπιένλ ππάξρεη

έιιεηςε δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ θαη κπνξεί ε δχλακε ηνπ

ηζρπξφηεξνπ ή θαιχηεξα νξγαλσκέλνπ ζπκκεηέρνληα λα απμεζεί. Δπνκέλσο ζα
πξέπεη λα νξηζηνχλ θαλφλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο απηνξξχζκηζεο
θαη απηνί νη θαλφλεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη.
Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ κεραληζκνχ είλαη ε αλππαξμία ησλ θπξψζεσλ. Η
απηνξξχζκηζε απνδίδεη κφλν αλ ππάξρνπλ θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ηεο. ε απηή
ηε πεξίπησζε παχεη λα γίλεηε ιφγνο γηα απηνξξχζκηζε θαη επηζηξέθνπκε ζην κνληέιν
ηεο ξχζκηζεο [20].

4.3 Η ανάγκη ύπαρξησ Ρυθμίςεων
Η κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηε ξχζκηζε είλαη νη ξαγδαίεο αιιαγέο ζην ρψξν ησλ
τεχνολογιών πλθροφορικισ και επικοινωνιών. Απηφο ν ξπζκφο εμέιημεο θάλεη δχζθνιε

ηελ χπαξμε ξπζκίζεσλ, φκσο ε απηνξξχζκηζε δελ κπνξεί λα νξγαλψζεη ην δηαδίθηπν
ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπλεπψο θάπνηνλ θπξψζεσλ
πνπ ζα ππάξρνπλ απφ ηε κε ηήξεζε ηνπο. Γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ζσζηή
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ξχζκηζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη «ζπλεξγαζία» λνκηθψλ θαλνληζκψλ,
θάηη πνπ ζεκαίλεη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ θαλνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ
ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. Μεξηθνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ θξαηηθή
παξέκβαζε αλαγθαία είλαη ε αδπλακία ηεο αγνξάο λα επηιχζεη θάπνηα πξνβιήκαηα
θαη λα ξπζκηζηή απφ κφλε ηεο , ην Γεκφζην ζπκθέξνλ θαη ην ηδησηηθφ ζπκθέξσλ.
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5
Νομοθεηικό πλαίζιο
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί ηαρεία αλάπηπμε ζηηο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), νη νπνίεο ζηαδηαθά επέθεξαλ αιιαγέο ζηνλ
θνηλσληθφ βίν, ζηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απηφ έγηλε ιφγσ
ηεο ξηδηθήο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο, πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη δηαβίβαζεο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, ην Γηαδίθηπν θαη ην Web 2.0, είλαη
ηα λέα πξφηππα ηεο δεκφζηαο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγψληαο κηα λέα
θαηάζηαζε φπνπ νη επηθνηλσλίεο δελ έρνπλ θάπνηα ηεξαξρία θαη κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ αλψλπκα.
Απηή ε λέα θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί απφ ην λφκν θαη λα
δνζνχλ απαληήζεηο ζε ηξέρνληα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ

ηελ παγθφζκηα

αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ πνιιά ζέκαηα γηα ηα νπνία ν λφκνο
πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο, φπσο ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ
ζην Γηαδίθηπν, ηνπο θίλδπλνπο ηεο απνπιαηζηνπνίεζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ
πιεξνθνξηψλ, ηα φξηα ηεο αλσλπκίαο ζην δίθηπν θ.α.
Όια απηά ηα ζέκαηα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά λα
εληαρζνχλ ζε

κηα λέα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί κε κηα
ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηεο επξσπατθήο νδεγίαο 95/46/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία δεδνκέλσλ.

5.1 Διεθνέσ νομοθετικό πλαίςιο
Απφ ηηο πξψηεο ζπκβάζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη
ηεο ηδησηηθφηεηαο ήηαλ ε χκβαζε ηεο Ρψκεο (1950) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ε χκβαζε
108/28.1.1981 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία θσδηθνπνίεζε ηηο
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ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ απνηεινχζαλ ηνλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηεο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Η χκβαζε απηή απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα
αξθεηέο ρψξεο λα πξνβνχλ ζηε ςήθηζε εηδηθψλ λφκσλ, ελψ άιιεο λα ηξνπνπνηήζνπλ
ηε λνκνζεζίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζεζπίζνπλ έλα νινθιεξσκέλν θαη θαηάιιειν
λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα [21].
Η εμέιημε πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηα δεκφζηα ηειεπηθνηλσληαθά
δίθηπα απαηηνχζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθή δσή ησλ ζπλδξνκεηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. Γηα λα
θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο απηέο, ην θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ Οδεγία 97/66/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1997, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα. Η νδεγία απηή είρε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, ηδίσο
ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή, φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εμνπιηζκψλ θαη
ππεξεζηψλ ζηελ Κνηλφηεηα [22].
Δπίζεο πεξηιάκβαλε δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ απφξξεηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ, ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ρξέσζεο, ηεο αλαιπηηθήο ρξέσζεο, ηεο
αλαγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θαινχζαο ή ζπλδεδεκέλεο γξακκήο, ηεο απηφκαηεο
πξνψζεζεο θιήζεσλ, ησλ ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ θαζψο θαη ην
πξφβιεκα ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ θιήζεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.
Η Οδεγία 97/66/ΔΚ ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ινπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ[23].
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5.1.1 Οδηγία 95/46/ΕΚ
Η Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ
απηψλ [24]. Η νδεγία απηή απνηειεί ην θείκελν αλαθνξάο, ζε επξσπατθφ επίπεδν,
ζηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Θεζπίδεη έλα
θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ απνζθνπεί ζηελ εγθαζίδξπζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ελφο
πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο ειεχζεξεο
θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(ΔΔ). Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε νδεγία νξίδεη ηα φξηα γηα ηε ζπιινγή θαη ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη δεηά ηε δεκηνπξγία, ζε
θάζε θξάηνο κέινο, ελφο αλεμάξηεηνπ εζληθνχ νξγαληζκνχ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.
Έηζη ινηπφλ ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο
θαη

ζεζπίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη ηα πξνεγνχκελα.
ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο, θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ φηη ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη:
 λα πθίζηαληαη ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία (φπσο νξίδεηε ζην άξζξν
7).
 λα ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο
 λα είλαη ζπλαθή πξνο ην ζέκα θαη φρη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηνπο
ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη θαη πθίζηαληαη επεμεξγαζία
 λα είλαη αθξηβή θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα ελεκεξψλνληαη,
 λα δηαηεξνχληαη κε κνξθή πνπ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα
πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιεγεί.
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ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο νξηνζεηείηαη ε λνκηκφηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Υαξαθηεξηζηηθά ζην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο, νξίδνληαη νη
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκηηή. Όπσο
αλαθέξεηε ζην άξζξν, ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη φηαλ:
 ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα έρεη δψζεη ηε ξεηή
ζπγθαηάζεζε ηνπ
 ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε
ζχκβαζεο, ηεο νπνίαο ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν είλαη ζπκβαιιφκελν
κέξνο ή γηα ηελ εθηέιεζε πξνζπκβαηηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κεηά
απφ αίηεζε ηνπ πξνζψπνπ
 είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηήξεζε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσο ηνπ
ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο
 είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ πξνζψπνπ
ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα
 είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
 είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο εθφζνλ δελ πξνέρεη ην ζπκθέξνλ ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.
ην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο νξηνζεηείηαη ε λνκηκφηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ
θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ. ε απηέο

ηηο θαηεγνξίεο νξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά
θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο, ηελ πγεία θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή. Δπίζεο ζαλ εηδηθέο θαηεγνξίεο
δεδνκέλσλ ζεσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πνηληθά αδηθήκαηα, θαζψο θαη
ηνλ εζληθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηαπηφηεηαο.
Βάζε ηνπ άξζξνπ ηα θξάηε κέιε απαγνξεχνπλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ
παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο εθηφο θαη αλ:


ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα έρεη δψζεη ξεηά ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία.
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ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη
ππνρξεψζεηο θαη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο ζηνλ
ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ



ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δσηηθνχ
ζπκθέξνληνο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη



ε επεμεξγαζία δηεμάγεηε απφ δηάθνξνπο κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο, ε νπνία
ιακβάλεη ρψξα κφλν γηα ηα κέιε απηψλ θαη ηα δεδνκέλα αλαθνηλψλνληαη ζε
ηξίηνπο κφλνλ κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη



ε επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα ηα νπνία πξνδήισο δεκνζηνπνηνχληαη απφ
ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη



ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηαηξηθή πξφιεςε ή δηάγλσζε, ηελ
παξνρή

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο

αγσγήο

ή

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ ππεξεζηψλ.


αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.

Σν άξζξν 10 ηεο νδεγίαο θαζνξίδεη ηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη
ζην άηνκν ηνπ νπνίνπ ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη ε
ηαπηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο, νη ζθνπνί ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο
απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ χπαξμε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα
δεδνκέλα θαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηφξζσζήο ηνπο.
Η νδεγία ζην άξζξν 12 ξπζκίδεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα
ιακβάλεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο:
 ηελ επηβεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε ή φρη ηεο επεμεξγαζίαο, ην ζθνπφ ηεο, ηηο
θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ ππφ επεμεξγαζία θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ
δεδνκέλσλ
 γλσζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη
ηελ πξνέιεπζε ηνπο
 ελεκέξσζε γηα ηε ινγηθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο.
Δπίζεο ζηα δηθαηψκαηα ζπκπιεξψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο δηφξζσζεο, δηαγξαθήο ή
θιεηδψκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη ζχκθσλε θαη ηελ
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θνηλνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ απηψλ ζηνπο ηξίηνπο πνπ ππήξμαλ απνδέθηεο ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 13, ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πεξηνξίδνληαη
φηαλ πξφθεηηαη γηα:
 ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο
 ηελ άκπλα
 ηε δεκφζηα αζθάιεηα,
 ηελ πξφιεςε, δηεξεχλεζε, δηαπίζησζε θαη δίσμε παξαβάζεσλ ηνπ πνηληθνχ
λφκνπ
 ηα νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
 ηνλ έιεγρν, ηελ επηζεψξεζε θαη ηα ξπζκηζηηθά θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο
 ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλήθνπλ ηα
δεδνκέλα.
ηα άξζξα 16 θαη 17 ηεο νδεγίαο γίλεηε αλαθνξά ζην απφξξεην θαη ηελ αζθάιεηα ηεο
επεμεξγαζίαο [25].
Υαξαθηεξηζηηθά ζην άξζξν 16 νξίδεηαη φηη θάζε πξόζσπν πνπ ελεξγεί ππό ηελ επνπηεία
ηνπ ππεπζύλνπ ηεο επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ηδίνπ ηνπ εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία θαη έρεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, κπνξεί λα ηα επεμεξγαζζεί κόλν θαη' εληνιή ηνπ ππεπζύλνπ ηεο επεμεξγαζίαο,
εθηόο θαη αλ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα απηό από ην λόκν.

Σα Άξζξν 17 αλαθέξεηαη ζηελ Αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη πξνβιέπεη ηα εμήο:
1. ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, ηπραία
απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε, ηδίσο εάλ ε επεμεξγαζία
ζπκπεξηιακβάλεη θαη δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσλ δηθηχνπ.
Σα κέηξα απηά πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην
θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο, ην επίπεδν αζθαιείαο λα είλαη αλάινγν πξνο ηνπο
θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ.
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2. ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο νθείιεη, ζε πεξίπησζε επεμεξγαζίαο γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ, λα επηιέγεη πξνο εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο πξφζσπν ην νπνίν
παξέρεη επαξθείο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηα κέηξα ηερληθήο αζθάιεηαο θαη
νξγάλσζεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ.
3. Η εθηέιεζε επεμεξγαζίαο κέζσ άιινπ πξνζψπνπ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ
ζχκβαζε ή δηθαηνπξαμία πνπ ζπλδέεη ηνλ εθηεινχληα κε ηνλ ππεχζπλν ηεο
επεμεξγαζίαο.
4. Γηα απνδεηθηηθνχο ιφγνπο, ηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ή δηθαηνπξαμίαο πνπ
αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα
θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο ή ζε άιιε αλάινγε κνξθή.

5.2 Νομοθετικέσ Διατάξεισ ςτην Ελλάδα
ηηο 10 Απξηιίνπ ην 1997 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ο λφκνο 2472/97
κεηαθέξεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο

95/46/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. Ο παξφλ λφκνο
ζεζπίδεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα [26].
Ο λφκνο 2472/1997 ηξνπνπνηήζεθε ην 2000 (2819/2000) θαη ην 2001 (2915/2001).
Σειηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ ήηαλ ν λφκνο 3471/2006 γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή απνηειεί πξάμε πξνζαξκνγήο ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ θνηλνηηθή Οδεγία 2002/58/ΔΚ. θνπφο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ, ηεο ηδησηηθήο
δσήο, ε ζέζπηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ[27].
Σν 2011 έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 3471/2006 ζην Νφκν 3917/2011 γηα ηε
δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ ή δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ρξήζε ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε
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ηε ιήςε ή θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο
[28]. Σέινο ην 2012 θάπνηα απφ ηα άξζξα ηνπ λφκνπ 3471 αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην
άξζξν 171 ηνπ λφκνπ 4070.

5.2.1 Νόμοσ 2472/97
Ο λφκνο 2472/1997 είλαη ζηελ πξάμε ε ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ κε ηελ
Οδεγία 95/46/ΔΚ. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνο
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο. Ο έιιελαο λνκνζέηεο δε δηαθνξνπνηεί ηηο
ξπζκίζεηο αλάκεζα ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα αιιά εηζαγάγεη εληαία ξχζκηζε.
Με ηνλ λφκν απηφ θαζνξίζζεθε ηη απνηειεί πξνζσπηθφ δεδνκέλν θαη πψο επηηξέπεηαη
ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
πιεξνθνξηψλ απέλαληη ζηνλ θάηνρν ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο θαζηεξψζεθε ν
δεκφζηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ην άξζξν 4 ζεζπίδνληαη νη πεξηέρνληαη νη γεληθέο αξρέο πνπ απνηεινχλ βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο

λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νη αξρέο απηέο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζην ππνινγηζηηθφ
πεξηβάιινλ,

κε εμαίξεζε ηηο αξρέο ηεο λφκηκεο θαη ζεκηηήο ζπιινγήο θαη

επεμεξγαζίαο πνπ πξάγκαηη πξνζηαηεχνπλ θαη ηελ ηδησηηθφηεηα. Δπηπιένλ,
θαζηεξψλνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: ηνπ ζθνπνχ, ηεο αλαινγίαο ζθνπνχ θαη
δεδνκέλσλ, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο

θαη ηεο ρξνληθά πεπεξαζκέλεο

δηαηήξεζεο.
ηα άξζξν 5 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε επεμεξγαζίαο.
πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ε επεμεξγαζία είλαη λφκηκε θαη θαηά ζπλέπεηα επηηξεπηή
κφλνλ φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
Δπίζεο ζην άξζξν αλαθέξνληαη

νη πεξηπηψζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα

πξαγκαηνπνηεζεί επεμεξγαζία ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απηέο νη
πεξηπηψζεηο είλαη:
 γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο, ζηελ νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη
ζπκβαιιφκελν κέξνο, ή γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ
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ππνθεηκέλνπ θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην. Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ,
ηαηξνχ εξγαζίαο θιπ.
 γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ε νπνία
επηβάιιεηαη απφ ην λφκν.
 γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, εάλ απηφ ηειεί ζε
θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
 γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή έξγνπ.
 ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο
επεμεξγαζίαο.
Με ηηο εμαηξέζεηο πνπ κφιηο είδακε δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμνπζία ηνπ αηφκνπ ζηα
πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα δελ είλαη απεξηφξηζηε θαη φηη ην άηνκν πξέπεη λα δερηεί
θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ αλαθαζνξηζκνχ γηα
εθηέιεζε έξγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο
Βάζε ηνπ άξζξνπ 6, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη
εγγξάθσο ζηελ Αξρή, ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αξρείνπ ή ηελ έλαξμε ηεο
επεμεξγαζίαο.
ην άξζξν 7 γίλεηε απαγφξεπζε ηεο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ έθηνο θαη
αλ ζπληξέρνπλ θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ είδακε θαη ζην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο
95/46.
ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ θαζνξίδεηε ε δηαζπλνξηαθή ξνή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν νξίδεηε φηη ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη ειεχζεξε γηα ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
πξνο ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά απφ άδεηα ηεο Αξρήο
πνπ παξέρεηαη εάλ θξίλεη φηη ε ελ ιφγσ ρψξα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ, ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνο ρψξα
πνπ δελ αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή έλσζε, ε νπνία δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν πξνζηαζίαο, επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε, κε άδεηα ηεο Αξρήο, εάλ ππάξρεη
θάπνηνο απφ ηνπ παξαθάησ ιφγνπο: α) Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έδσζε ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε δηαβίβαζε, β) Η δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε, γ) Η
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δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμαηξεηηθήο αλάγθεο θαη ηε
δηαθχιαμε δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, δ) Η δηαβίβαζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ
αλαγλψξηζε, άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε) Η
κεηάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ δεκφζην κεηξψν, ζη) Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
παξέρεη επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
ππνθεηκέλσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Σν άξζξν 10 ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζην απφξξεην θαη

ηελ αζθάιεηα ηεο

επεμεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν νξίδεηαη φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη απφξξεηε θαη δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ
πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο
ηελ επεμεξγαζία θαη κφλνλ θαη’ εληνιή ηνπ. Δπίζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο o
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά
κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή
αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή
πξφζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο. Απηά ηα κέηξα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ επίπεδν αζθαιείαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο. Με
ηελ επηθχιαμε άιισλ δηαηάμεσλ, ε Αξρή παξέρεη νδεγίεο ή εθδίδεη θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 παξ. 1 η' γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ
βαζκφ αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ
ππνδνκψλ, ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη γηα θάζε
θαηεγνξία θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ
ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο.
Σέινο αλ ε επεμεξγαζία δηεμάγεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ απφ πξφζσπν κε
εμαξηψκελν απφ απηφλ, ε ζρεηηθή αλάζεζε γίλεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο. Η
αλάζεζε πξνβιέπεη ππνρξεσηηθά φηη ν ελεξγψλ ηελ επεμεξγαζία ηελ δηεμάγεη κφλν
θαη’ εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ θαη φηη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
βαξχλνπλ αλαιφγσο θαη απηφλ.
ηα άξζξα 11, 12, 13, 14 νξίδεηαη ε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ
ζην δηθαίσκα ελεκέξσζεο, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα αξρεία, ην δηθαίσκα
αληίξξεζεο θαη ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.
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5.2.2 Νόμοσ 3471/06
Όπσο πξναλαθέξζεθε ν λφκνο 3471/06 ήηαλ ε ηειηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ
2472/97 γηα ηελ Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο
δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ[29].
ην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 171 παξ. 1 ηνπ
λφκνπ 4071/2012 αλαθέξνληαη νη θαλφλεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ νξίδεηε φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο.
Δλ ζπλερεία ζηε παξ. 2 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα είλαη
επηηξεπηή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
ηε παξ. 3 νξίδεηε φηη φπνπ ν λφκνο απαηηεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλδξνκεηή ή
ρξήζηε, ε ζρεηηθή δήισζε δίδεηαη εγγξάθσο ή µε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εμαζθαιίδεη φηη ν ζπλδξνκεηήο ελεξγεί µε ηελ
πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε δήισζή ηνπ ε νπνία θαηαγξάθεηαη µε
αζθαιή ηξφπν, είλαη αλά πάζα ζηηγκή πξνζβάζηκε ζηνλ ζπλδξνκεηή θαη κπνξεί
νπνηεδήπνηε λα αλαθιεζεί.
ηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ θαζνξίδεηε φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ησλ ηερληθψλ
κέζσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνρή
δηαζεζίκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πξέπεη λα γίλνληαη µε
βαζηθφ θξηηήξην ηελ επεμεξγαζία φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
Πεξηζζφηεξν ζα καο απαζρνιήζεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ ζηελ νπνία ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ν λνκνζέηεο δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην Privacy
by Design θαη νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
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5.3 Πρόταςη του Ευρωπαΰκού Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου για την προςταςία δεδομένων.
ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2012 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ αλακφξθσζε ηεο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ.
θνπφο ηεο πξφηαζεο είλαη νη Δπξσπαίνη πνιίηεο λα έρνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηα
δεδνκέλα ηνπο. Οη θαλφλεο απνζθνπνχλ ζηελ αλακφξθσζε ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δελ κπνξνχζε λα
ζπκβαδίζεη κε ηηο εμειίμεηο ζην Γηαδίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο. Με ηελ έγθξηζε ηεο αλακέλεηαη λα εληζρπζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ
πνιηηψλ θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη εθηεηακέλε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ ζπιιέγνληαη
θαη επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν
Σν πξνηεηλφκελν λνκηθφ πιαίζην απνηειείηαη απφ δχν λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο:


κηα πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη
ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (γεληθφο θαλνληζκφο γηα ηελ πξνζηαζία
δεδνκέλσλ)



κηα πξφηαζε νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο πξφιεςεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αλίρλεπζεο ή ηεο δίσμεο πνηληθψλ
αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ θπξψζεσλ, θαη γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.

Μεξηθέο απφ ηηο αιιαγέο, πξνζζήθεο πνπ πξνηάζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ νδεγία 95/46
ΔΚ είλαη:
ην άξζξν 14 (άξζξν 11 95/46ΔΚ ) έρνπλ εηζαρζεί πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο
πξέπεη λα γλσξίδεη ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα φπσο:
o ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνζεθεπζνχλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
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o ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ αξρή ειέγρνπ θαη ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο κε ηελ αξρή ειέγρνπ.
o φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνηίζεηαη λα
δηαβηβάζεη ηα δεδνκέλα ζε ηξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ θαη ην επίπεδν
πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε ελ ιφγσ ηξίηε ρψξα ή ν δηεζλήο νξγαληζκφο δηά
παξαπνκπήο ζε απφθαζε πεξί επάξθεηαο ηεο Δπηηξνπήο.
o θάζε πεξαηηέξσ απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη
ζεκηηή επεμεξγαζία έλαληη ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
εκαληηθή πξνζζήθε ζηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ην άξζξν 17 ην
νπνίν πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα «λα
ιεζκνλεζεί»

θαη

ην

δηθαίσκα

δηαγξαθήο

ησλ

δεδνκέλσλ

ηνπ.

Δπίζεο

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ν νπνίνο
δεκνζηνπνίεζε ηα δεδνκέλα λα ελεκεξψλεη ηνπο ηξίηνπο γηα ην αίηεκα ηνπ πξνζψπνπ
ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα γηα δηαγξαθή ηπρφλ ζπλδέζκσλ ή αληηγξάθσλ ή
αλαπαξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Η δηαγξαθή δελ πξαγκαηνπνηείηαη εάλ ε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα είλαη απαξαίηεηε:
o γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο
o γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο
o γηα ηζηνξηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή γηα ζθνπνχο ηζηνξηθήο έξεπλαο
o γηα ηελ ηήξεζε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηελ νπνία ππέρεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο απφ ην
δίθαην ηεο Έλσζεο ή απφ ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ζηελ νπνία ππάγεηαη.
Σν άξζξν 18 ην νπνίν ζεζπίδεη ην δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη
ηα δεδνκέλα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ
έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ζε έλα άιιν, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ ηνλ
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα πξάμεη θάηη ηέηνην[30].
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Αθφκε κία ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ην
άξζξν 23 γηα ηε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εμ νξηζκνχ ην
νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα.

5.4Νομοθετικέσ Διατάξεισ και Privacy by Design
Η πξνζηαζία ηεο Ιδησηηθφηεηαο είλαη δήηεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί κε ηερλνινγηθά
κέζα. πγθεθξηκέλα λα γίλεηε ε ζρεδίαζε θαη ε εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ κε ηξφπν ψζηε λα πξνσζείηαη θαη λα γίλεηαη ζεβαζηή ε ηδησηηθφηεηα.
Η επηινγή ησλ ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα κεηνπζησζνχλ ζε ηερλνινγία δελ
είλαη ηερλνθξαηηθφ αιιά ζεζκηθφ δήηεκα.
Οη ππεχζπλνη ηεο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ
ππνζηεξίδνπλ ηε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ (PbD) φπσο πνηέ
άιινηε. Απηή είλαη ε ηδέα, φηη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), πξέπεη λα γίλεηε ελζσκάησζε ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ηελ αξρή,
επηηπγράλνληαο θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ην φηαλ πξνζζέηνληαη ζην ηέινο. Η
νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πάληα πεξηιάκβαλε
δηαηάμεηο πνπ απαηηνχζαλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ λα
εθαξκφδνπλ ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
ΣΠΔ. Απηφ απνδείρζεθε αλεπαξθέο θαη ζηε λέα πξφθιεζε γηα ηδησηηθφηεηα απφ ηνλ
ζρεδηαζκφ (Privacy by Design), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (EC) δεηά νη αξρέο
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ. Δηδηθφηεξα, ελζαξξχλνπλ ηε
ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο (PETs) θαζψο επίζεο θαη ηε
ρξήζε ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ ηελ ηδησηηθφηεηα.
ηηο ΗΠΑ, κηα πνιχ πξφζθαηε έθζεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ
(FTC) πεξηγξάθεη έλα πξνηεηλφκελν πιαίζην κε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: ηδησηηθφηεηα
απφ ηνλ ζρεδηαζκφ, απινπζηεπκέλεο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ θαη αχμεζε ηεο
δηαθάλεηαο ησλ πξαθηηθψλ ησλ δεδνκέλσλ.
χκθσλα κε κηα έθζεζε [31], νη εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηδησηηθφηεηα απφ ηνλ
ζρεδηαζκφ, φηαλ πξνσζνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζε φιε ηε νξγάλσζε
ηνπο θαη ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Πην
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ζπγθεθξηκέλα, ε ηδησηηθφηεηα ηνλ ζρεδηαζκφ (PbD) δηαζέηεη δχν βαζηθά ζηνηρεία:
πξψηνλ, ηελ ελζσκάησζε νπζηαζηηθήο πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζε πξαθηηθέο
κηαο επηρείξεζεο θαη δεχηεξν, ηελ ηήξεζε νινθιεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο. Η έθζεζε αλαθέξεη επίζεο ηε ρξήζε ησλ PETs,

φπσο ηε δηαρείξηζε

ηαπηφηεηαο, ηα εξγαιεία ζήκαλζεο δεδνκέλσλ, θξππηνγξαθεκέλε κεηαθνξά, θαη ηα
εξγαιεία γηα έιεγρν θαη πξνζαξκνγή ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ. Δλ νιίγνηο, νη
ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ
αλάγθε γηα έλα λέν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζην
δηαδίθηπν (online) ζηνλ 21ν αηψλα θαη φηη κία απφ ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ε ηδησηηθφηεηα απφ ην ζρεδηαζκφ(PbD).
Παξά ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, νη PETs δελ είλαη επξέσο απνδεθηέο
ζηελ αγνξά θαη ζρεηηθά ιίγεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη πξνζηαζία ζηελ
ηδησηηθφηεηα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε
ζχγρπζε γχξσ απφ βαζηθνχο νξηζκνχο, ην πψο ε ηδησηηθφηεηα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ
ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ή νξγαλσηηθά κέηξα θαη ζηελ αβεβαηφηεηα
σο πξνο ην ηη πξαγκαηηθά είραλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζην κπαιφ φηαλ παξφηξπλαλ ηηο
επηρεηξήζεηο λα «επελδχζνπλ» ζηελ ηδησηηθφηεηα.
Σα νηθνλνκηθά παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ
πηνζέηεζεο ησλ PETs θαη ησλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ ηεο ηδησηηθφηεηαο. Απφ ηελ
πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ, κεξηθέο ηερλνινγίεο ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο (PETs)
έρνπλ απνδεηρζεί δεκνθηιείο θαη ε δήηεζε γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κε
ηζρπξή πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαίλεηαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Μεξηθνί απφ
ηνπο ιφγνπο είλαη ε έιιεηςε γλψζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο
γηα ηελ ηδησηηθφηεηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν,

ηηο

αλαδεηήζεηο, ηα θνηλσληθά δίθηπα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη άιιεο θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ πψο νη
PETs ή ε ηδησηηθφηεηα απφ ην ζρεδηαζκφ (PbD) κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε
ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο κεησκέλεο
δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, απνζαξξχλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηερλνινγία ησλ
πιεξνθνξηψλ(IT). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηεξάζηηα θέξδε πνπ
απνθνκίδνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε, είλαη απξφζπκνη
λα εθαξκφζνπλ εζεινληηθά νπνηεζδήπνηε PETs ή πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα
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πεξηφξηδαλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπιιέγνπλ, αλαιχνπλ ή λα κνηξαζηνχλ ηα
δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηψλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεκαηνδφηεζε κηα κειέηε γηα ην
νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ηα νθέιε ησλ PETs θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην εμεηάδεη πψο
κπνξεί λα βειηησζεί ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ επέλδπζε ζηελ
ηδησηηθφηεηα απφ ην ζρεδηαζκφ (PbD), ππάξρνπλ ιηγνζηέο ελδείμεηο φηη ε ηερλνινγία
ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ κφλεο ηεο δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ζα ηελ πηνζεηήζνπλ. Πξάγκαηη, ηα νηθνλνκηθά ή ξπζκηζηηθά θίλεηξα γηα ηελ
πηνζέηεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ην ζρεδηαζκφ (PbD) ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε
πξνζνρή ζηελ Δπξψπε θαη απνπζηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εθζέζεηο ηεο FTC.

5.4.1 Privacy by design ςτο Διεθνέσ Νομοθετικό πλαίςιο.
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην φπσο πξναλαθέξζεθε ζηα άξζξα 16 θαη 17 ηεο νδεγίαο 95/46
ΔΚ θαη αληηζηνίρσο ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 2472/97 αλαθέξεηε ζην απφξξεην θαη ηελ
αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο. ηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα παξαηεξείηαη ε λνκηθή
ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη φηη ηα κέηξα
απηά πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην λφκν κπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ απφ ηηο
Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο θαζψο φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο
πεξηνξίδνπλ ηε ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη εκπνδίδνπλ ηε κε αλαγθαία ή
αλεπηζχκεηε επεμεξγαζία. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε ηεο PbD. Έηζη ηα
ζπζηήκαηα ζα είραλ ελζσκαησκέλα φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ αξρή ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπο κε απνηέιεζκα απφ ην πξψην δεδνκέλν πνπ ζα θαηαρσξνχηαλ λα
ππήξρε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία.
Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ζπκβνπιίνπ ζην άξζξν 23, θαζνξίδεηε ε πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εμ νξηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 23, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά
θαη νξγαλσηηθά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο ηφζν θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέζσλ
επεμεξγαζίαο φζν θαη θαηά ηελ ίδηα ηελ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν ψζηε ε
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επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα.
Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ην ρέδην Καλνληζκνχ εηζάγεη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ
ιήςε θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, αθνχ απαηηείηαη ηα κέηξα λα
ιακβάλνληαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέζσλ επεμεξγαζίαο, ζπλεπψο απφ ηνλ
ζρεδηαζκφ.
Δπηπιένλ ζηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 23 επηβάιεηε ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
εθαξκφδεη κεραληζκνχο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη, εμ νξηζκνχ, ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία κφλνλ εθείλα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία είλαη
αλαγθαία γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ επεμεξγαζίαο θαη φηη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα
δελ ζπιιέγνληαη νχηε δηαηεξνχληαη πέξαλ ηνπ ειάρηζηνπ απαξαίηεηνπ νξίνπ γηα ηνπο
ζθνπνχο απηνχο, απφ ηελ άπνςε ηφζν ηεο πνζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ηνπ
ρξφλνπ ηεο απνζήθεπζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ κεραληζκνί δηαζθαιίδνπλ φηη,
εμ νξηζκνχ, δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ θαζίζηαληαη πξνζπειάζηκα ζε
αφξηζην αξηζκφ θπζηθψλ πξνζψπσλ. ε απηή ηε παξάγξαθν γίλεηε εηζαγσγή ηεο
αξρήο ηνπ Privacy by Default.
Δπίζεο νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 23 αλαθέξνπλ φηη ε Δπηηξνπή
εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ
πεξαηηέξσ θξηηεξίσλ θαη απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ηνπο
κεραληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ηδίσο γηα ηηο απαηηήζεηο
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε φινπο
ηνπο ηνκείο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Αθφκε, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα ζεζπίζεη
ηερληθά πξφηππα γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2
[30].
χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Οκάδαο 29 ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ε ππνρξέσζε ηνπ
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο είλαη αξθεηά ζαθήο, θαζψο ηνπ ζέηεη ηελ επζχλε γηα ηελ
εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ. ηε γλσκνδφηεζε ηεο ε νκάδα 29 ιέεη φηη θαίλεηαη
ζρεδφλ αδχλαην λα θαιχπηνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα εθηηκεζεί κφλν γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά αλ ν
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη δηαδηθαζίεο ή φρη,
έρνληαο ππφςε ην επίπεδν ηερληθήο (state of art) θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο. Δπίζεο,
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε πεξαηηέξσ λνκνζεζία ή
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θαζνδήγεζε.

Ωζηφζν

νδεγίεο

πνπ

εθδίδνληαη

απφ

ην

Δπξσπατθφ

πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (EDPB) κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο [32].

5.4.2 Privacy by design ςτο Ελληνικό δίκαιο
Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ζην Διιεληθφ δίθαην ππάξρεη ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ
2472/97 ζην νπνίν απαηηείηαη ε ιήςε θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ
θαζψο θαη ην λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
Δπηπιένλ ν λφκνο 3471/2006 ζην άξζξν 5 ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 παξαπέκπεη
ζηελ αξρή ηεο Privacy by design θαη ζηηο Σερλνινγίεο Δλίζρπζεο ηεο Ιδησηηθφηεηαο
αληίζηνηρα. Η παξάγξαθνο 6 αλαθέξεη φηη «ν ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ησλ ηερληθψλ
κέζσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνρή
δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πξέπεη λα γίλνληαη κε
βαζηθφ θξηηήξην ηελ επεμεξγαζία φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα»[33]. Όπσο παξαηεξείηαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επεμεξγαζία
φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ. Γειαδή
ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ηδησηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ, γεγνλφο πνπ καο
παξαπέκπεη ζηελ αξρή ηεο Privacy by Design.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 7 «θνξέαο παξνρήο δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείιεη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθψο
εθηθηφ, λα θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε θαη πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλσλχκσο ή
κε ςεπδψλπκν».
Αθφκε ζχκθσλα κε ην λφκν 3979/2011 άξζξν 7 παξάγξαθν 3 «ν ζρεδηαζκφο, ε
δηακφξθσζε θαη ε πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα γίλεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» [34].Ο λφκνο θαη εδψ
επηβάιεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ησλ
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ.
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Δλ θαηαθιείδη, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηηο παξνχζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, δελ
επηβάιεη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ελίζρπζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο νχηε ηεο Privacy by
Design ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ. Παξ’ φια απηά, νη
απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηελ ινγηθή θαη ηηο αξρέο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ.

5.5 Δικαίωμα ςτη λήθη
ε απηή ηε θνηλσλία κε έλα επξχ θάζκα απφ λέεο απεηιέο γηα ησλ άλζξσπν,
μερσξίδεη θαη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν απνηειεί ζπλδπαζκφ κηαο ηεξάζηηαο ηθαλφηεηαο
απνζήθεπζεο, κε εξγαιεία φπσο κεραλέο αλαδήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί
ε αλαδήηεζε θαη εχξεζε πιεξνθνξηψλ.
Σν δηαδίθηπν θαηαγξάθεη ηα πάληα (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο θ.α) θαη δελ
μερλά ηίπνηα. ε απηά ηα λέα πεξηβάιινληα φια ηα αξρεία/εγγξαθέο είλαη δηαζέζηκα
γηα κεηάδνζε, αλαπξνζαξκνγή, αλάιπζε, απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη απεηθφληζε.
Κάζε ελεκέξσζε θαηάζηαζεο (status update), θσηνγξαθία ζην δηαδίθηπν, αθφκε θαη
νπνηαδήπνηε αλάξηεζε απφ εκάο ή γηα εκάο κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα πάληα.
Δπίζεο, θάηη πην ζεκαληηθφ απφ απηφ, είλαη ην λα δηεμαρζεί αλαδήηεζε κε
ζπγθεθξηκέλν φλνκα θαη επψλπκν ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, φπνπ

κπνξνχλ κε

επθνιία λα βξνπλ πνιιέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ απηνχ
ηνπ αηφκνπ. Σα δεδνκέλα καο θαηαγξάθνληαη ζην δίθηπν θαη καο «αθνινπζνχλ» γηα
πάληα.
Η δηαηήξεζε ηνπ παξειζφληνο, ε ππελζχκηζε ηνπ θαζψο θαη νιφθιεξε ε δηαηήξεζε
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, κπνξεί λα είλαη ην ηέινο ηεο ιήζεο, θαζψο επεξεάδεη ην
παξφλ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Δίλαη ζηε θχζε ηνπ
αλζξψπνπ λα δηαπξάηηεη ιάζε. Οη άλζξσπνη αιιάδνπλ, εμειίζζνληαη, σξηκάδνπλ,
αθφκε θαη αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ πνξείαο ηεο δσήο ηνπο. πλεπψο, ζε
ζχγθξηζε κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ θαη ηεο ςεθηαθήο κλήκεο, ην
δηθαίσκα ζηε ιήζε πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ ππφιεςε
ησλ αηφκσλ, απνθεχγνληαο ηε ζπλερή θαηαδίσμε ηνπο απφ ην παξειζφλ.
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Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ελφο θφζκνπ πνπ ζπκάηαη ηα πάληα θαη ηίπνηα δελ
κπνξεί λα μεραζηεί, έξρεηαη ζε δπζαξκνλία κε ηελ «αζηαζή» αλζξψπηλε κλήκε. Γηα
ην ιφγν απηφ έρεη πξνθχςεη ζην επξσπατθφ θνηλφ κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ
αλάγθε γηα ξχζκηζε ηνπ «δηθαηψκαηνο ζηε ιήζε», ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηα
δηθαηψκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζα πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία φπσο ηα
δηθαηψκαηα ζηελ ηδησηηθή δσή, ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ ηδησηηθφηεηα θαη
ηελ αμηνπξέπεηα [35].
Όπσο είδακε λσξίηεξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ αλακφξθσζε ηεο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξηιάκβαλε ηε
δεκηνπξγία έλαο λένπ θαλφλα Ιδησηηθφηεηαο, ην «δηθαίσκα ζηε ιήζε».
Σν άξζξν 17 ζηελ «πξφηαζε γηα Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ
απηψλ» πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηε ιήζε θαη ηε
δηαγξαθή.
Κάζε πξφζσπν πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα έρεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα δηνξζσκέλα, ελεκεξσκέλα θαη λα έρεη θαη ην «δηθαίσκα ζηε ιήζε» ζε
φπνηα πεξίπησζε ε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ
παξφληα θαλνληζκφ. Δηδηθφηεξα, ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ
ην δηθαίσκα ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα λα δηαγξάθνληαη θαη λα κελ είλαη πιένλ
ππφ επεμεξγαζία, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε
ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρηεθαλ. Δπίζεο, αλ ηα ππνθείκελα ησλ
δεδνκέλσλ έρνπλ απνζχξεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα επεμεξγαζία, αλ ππάξρνπλ
αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπο
αθνξνχλ ή αλ ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ κε άιιν ηξφπν δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ, πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ.
Οη Δπξσπατθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζεσξνχλ φηη νη πνιίηεο αληηκεησπίδνπλ ηε
δπζθνιία δηαθπγήο απφ ην παξειζφλ ηνπο ηψξα πνπ ην δηαδίθηπν θαηαγξάθεη ηα
πάληα θαη ηίπνηα δελ δηαγξάθεηαη.

Σν «δηθαίσκα ζηε ιήζε» έξρεηαη λα

αληηκεησπίζεη απηφ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ηε ζηηγκή πνπ
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νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαγξάθεηαη θαη απνζεθεχεηαη γηα πάληα ζην λέθνο
(cloud) [36].
χκθσλα κε «ην δηθαίσκα ζηε ιήζε», φηαλ δελ επηζπκείηαη πιένλ απφ θάπνηνλ ε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ λνκηθνί ιφγνη γηα ηε
δηαηήξεζή ηνπο, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη. Οη θαλφλεο έρνπλ σο ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη φρη ηε δηαγξαθή γεγνλφησλ ηνπ
παξειζφληνο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ [37].
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6
Δπίλογορ
ε κηα παγθφζκηα δηθηπσκέλε θνηλσλία φπνπ ππάξρνπλ ζπλερείο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο, ην πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
ηδησηηθφηεηαο γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλν. Οη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, απφ κηα
νπηηθή γσλία βειηηψλνπλ ηε δσή καο κε ηελ παξνρή ελφο κεγάινπ εχξνπο ππεξεζηψλ
θαη απφ

κηα άιιε νπηηθή ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε πξνζσπηθή δσή ησλ ρξεζηψλ,

απνθαιχπηνληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα ηνπο.
ε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ πιεξνθνξίαο, ε ηερλνινγία πνπ ην δεκηνπξγεί κπνξεί λα
ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά θαη ζηελ παξάιιειε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο
ηδησηηθφηεηαο. Έλα πξφβιεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε ηερλνινγηθά κέζα
είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ πηζαλή θαηάρξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αθνχ απηά
θηάζνπλ ζηε θαηνρή θάπνηνπ ηξίηνπ. Έηζη ινηπφλ, αλ θαη ε ηερλνινγία ειαρηζηνπνηεί
ή πνιιέο θνξέο απνθεχγεη ηελ απνθάιπςε δεδνκέλσλ, δελ κπνξεί λα ηα πξνζηαηέςεη
απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά ζα απνθαιπθζνχλ ζε άιινπο θαη θαη’ επέθηαζε λα
απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπο.
Με ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα
αληιεζεί απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο, είλαη βαζηθφ δεηνχκελν ε πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία. Γηα λα επηηεπρζεί ε
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη ελαξκνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ ηηο επνπηηθέο
αξρέο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηε βηνκεραλία αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, ηνπο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο αιιά θαη
ηα άηνκα ζηα νπνία αθνξνχλ ηα δεδνκέλα.
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε ε έλλνηα ηεο
Privacy by design θαη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο ζην Γηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην,
ζηελ Πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Δπίζεο, έγηλε αλαθνξά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ησλ Διιεληθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ
γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιπθηνχλ νη λέεο απαηήζεηο πνπ ζέηεη ε ηερλνινγία. Όκσο,
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θαη πάιη δεκηνπξγνχληαη θάπνηα εξσηήκαηα ζηα νπνία δε δίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή
απάληεζε. Σειηθά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο ή απιά πξνζαξκφδεηε ζε απηέο;

Πνηέο είλαη νη αξρέο πνπ πξέπεη λα

ελζσκαησζνχλ ζηελ ηερλνινγία θαη θαηά πφζν απηέο ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο; Θα
κπνξέζεη ε Privacy by Design λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία πνπ ρξεηάδεηαη έλα
ζχζηεκα; Καη αλ λαη, γηα πφζν;
Σν πξφβιεκα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα αξρίζεη λα γίλεηε φιν θαη πην έληνλν, κε ηε ζπλερή
αχμεζε ησλ επθπψλ ζπζθεπψλ, ησλ ζπζθεπψλ παξαθνινχζεζεο θ.α. Γηα απηφ ην
ιφγν, ηα λνκηθά θαη ηερληθά κέζα ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ζπλερνχο ελεκέξσζεο
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
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ΤΝΣΟΜOΓΡΑΦΙΔ
ΔΚ

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην

ΣΠΔ

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ

EDPB

European Data Protection Board

FTC

Federal Trade Commission

FIPPs Fair Information Practice Principles
FIPS

Federal Information Processing Standard

HTTP HyperText Transfer Protocol
ΙΣ

Information technology

PbD

Privacy by Design

PETs

Privacy Enhancing Technologies

SSL

Secure Sockets Layer
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