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Γενική Ειζήγηζη
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Ι. Μηα ελαξθηήξηα γεληθή εηζήγεζε ζην πιαίζην ελφο Σπλεδξίνπ,
πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ απφ ηελ εθ κέξνπο
άιισλ (είηε ζηνλ δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) επεμεξγαζία
πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, εκθαλίδεη, φπσο είλαη θαλεξφ, ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο: Διινρεχεη γηα ηνλ εηζεγεηή ν θίλδπλνο λα θηλεζεί, ιφγσ ηεο
επξχηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ζε έλα επίπεδν κεγάιεο αθαίξεζεο θαη θνηλψλ
ηφπσλ. Θα πξνζπαζήζσ λα απνθχγσ απηφλ ηνλ θίλδπλν, ζέηνληαο εμ αξρήο
νξηζκέλα εξσηήκαηα, πνπ κνπ θαίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ απνζαθήληζε,
ζηνλ ππξήλα ηεο, ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ
Σπλεδξίνπ, έηζη ψζηε ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπλέδξσλ λα είλαη εμ αξρήο
ζαθήο θαη ιεηηνπξγηθφο θαη φρη ελλνηνθξαηηθφο.

Τα εξσηήκαηα απηά

– λννχκελα σο πξνθαηαξθηηθά θαη κφλν θαη φρη βεβαίσο σο εμαληινχληα ηα
πξνο εμέηαζε δεηήκαηα – ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα αθφινπζα:
1.

Πνην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ επηδηψθεηαη λα

πξνζηαηεπζεί κε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο γηα ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα;
2.

Δπηβαιιφηαλ ε εηδηθή απηή ξχζκηζε (ελ πξνθεηκέλσ ηνπ λ.

2472/1997, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη
ζήκεξα) απφ απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο θαλφλεο δηθαίνπ θαη πνηνπο
εηδηθφηεξα θαη γηα πνηνλ ιφγν;
3.

Σπλαθέο πξνο ην ηειεπηαίν εξψηεκα είλαη θαη εθείλν πνπ

αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ζεκαζία ηεο εηδηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δξσηάηαη, κε άιια
ιφγηα, πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο λέαο (απφ ην έηνο 1997) εηδηθήο ξχζκηζεο
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ζηελ επίιπζε ησλ αληηκεησπηδφκελσλ κε απηήλ δεηεκάησλ θαη πφζν ζα
αξθνχζαλ ελδερνκέλσο γηα ηνλ ίδην απηφ ζθνπφ νη γεληθφηεξεο δηαηάμεηο
ηνπ ΑΚ γηα ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα (ΑΚ 57) θαη ηελ πξνζηαζία
ηνπ (ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο θαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο).
ΙΙ.

Ζ ηνπνζέηεζε ήδε επί ηνπ πξψηνπ απφ ηα πξνθαηαξθηηθά

εξσηήκαηα πνπ έζεζα, ηνπ εξσηήκαηνο δειαδή γηα ην δηθαίσκα ή έλλνκν
ζπκθέξνλ πνπ πξνζηαηεχεηαη κε ηελ εηδηθή ξχζκηζε γηα ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα, πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζίαζε ζε γεληθέο γξακκέο ηεο ξχζκηζεο
ηνπ ηζρχνληνο ζηε ρψξα καο λ. 2472/1997. Ο λφκνο απηφο επηγξάθεηαη
«Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα». Ζ αδφθηκε ιέμε «αηόκνπ» («πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ») ζηνλ ελ
ιφγσ ηίηιν δηεπθξηλίδεηαη λνκηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζην νπνίν
ξεηά νξίδεηαη φηη ππνθείκελν πξνζηαζίαο κε ηε λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε
είλαη κφλν «θπζηθά πξόζσπα». Σε δηθαηνπνιηηηθφ ζπλεπψο επίπεδν ηίζεηαη
έλα πεξαηηέξσ εξψηεκα: Αλ είλαη νξζφο ν πεξηνξηζκφο ηεο λνκνζεηηθήο
πξνζηαζίαο κφλν ζηα θπζηθά πξφζσπα, κε ζπλέπεηα ηε κε εθαξκνγή ηεο
εηδηθήο ξχζκηζεο ηνπ λ. 2742/1997 επί λνκηθψλ πξνζψπσλ. Σην εξψηεκα
απηφ

ζα

επηρεηξεζεί

λα

δνζεί

απάληεζε,

αθνχ

δηεπθξηληζζνχλ

πξνεγνπκέλσο ηα εμήο:
Σχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2472/1997 «αληηθείκελν ηνπ λόκνπ
είλαη ε ζέζπηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο
δσήο». Ζ ελδεηθηηθή αλαθνξά κε ηε δηάηαμε απηή ζηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο («ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο») νξζά παξαηεξείηαη ζηελ
ειιεληθή ζεσξία φηη δίλεη έκθαζε ζηελ «ηδησηηθόηεηα» («privacy»), «ην
δηθαίσκα δειαδή ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ», σο ηδηαίηεξε εθδήισζε ηνπ
γεληθφηεξνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα. Απηή ε έκθαζε εμεγείηαη
άιισζηε θαη ηζηνξηθά, δεδνκέλνπ φηη ε ζπδήηεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα άξρηζε κε αλαθνξά ζηελ επηηαγή λα
γίλεηαη ζεβαζηή ε ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ πξνζψπνπ θαη λα κελ πιήηηεηαη
απηή ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Πην ζεκαληηθή απφ ηελ ηζηνξηθή απηή
δηάζηαζε είλαη φκσο ε επηζήκαλζε φηη ε αλαθνξά ηνπ λνκνζέηε ζηελ
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πξνζηαζία

«ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο» είλαη πάλησο ελδεηθηηθή.

Πξνζηαηεπηέα αγαζά ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαηά ην άξζξν 1 λ. 2472/1992
είλαη, γεληθφηεξα, ηα ηηζέκελα ζε θίλδπλν απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ «δηθαηώκαηα θαη νη ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο
ηνπ». Τα δηαθηλδπλεχνληα απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη, κε άιια
ιφγηα, κφλν δηθαηψκαηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο ηνπ ζθαίξαο απφ
παξεκβάζεηο άιισλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.

Ο ζθνπφο ηεο εηδηθήο

ξχζκηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θάζε
θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ εμαληιείηαη κφλν ζε κηα ακπληηθή ιεηηνπξγία έλαληη
ηξίησλ, ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε πξνζπέιαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνπ βίν
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.

Ο βαζχηεξνο ιφγνο ηεο εηδηθήο απηήο

πξνζηαζίαο είλαη λα κελ κεηαπίπηεη ην θπζηθφ πξφζσπν – θαηά ηε ζπλήζε
δηαηχπσζε ζηε ζεσξία – απφ ππνθείκελν δηθαίνπ, ειεχζεξν λα αλαπηχζζεη
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζε «πιεξνθνξηαθό αληηθείκελν». Ζ ειεπζεξία ηνπ
πξνζψπνπ λα νξίδεη απηφ ζε πνηεο πιεξνθνξίεο αθνξψζεο ζην πξφζσπφ
ηνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε άιια πξφζσπα εκπίπηεη αζθαιψο ζην
θαηνρπξσκέλν κε ην άξζξν 5 § 1 Σ ζεκειηψδεο δηθαίσκά ηνπ λα
αλαπηχζζεη ειεπζέξσο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ζ ζπιινγή θαη ε
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα είλαη ηέηνηαο έθηαζεο,
ψζηε λα γίλεηαη ηξνρνπέδε ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε
νπνία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 § 1 Σ, πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα θάζε
πξνζψπνπ – έηζη θαηά ιέμε ζην θείκελν ηεο ζεκειηψδνπο απηήο
ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο – «λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο». Τν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ απφ
ηνλ θίλδπλν ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ δελ
πεξηνξίδεηαη δειαδή κφλν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ δσήο.

Δρεη λα θάλεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε κε ηελ

απνηξνπή ηεο δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ δηακφξθσζεο θνβηζκέλσλ θαη
ζπλαθφινπζα επρεξψο ρεηξαγσγήζηκσλ αλζξψπσλ.
Ζ βαζηθή απηή ζέζε πνπ επηρείξεζα λα εθθξάζσ ζπληζηά φκσο ήδε
κηα πξψηε ηνπνζέηεζε θαη επί ησλ άιισλ δχν εξσηεκάησλ πνπ εηέζεζαλ
ζηελ αξρή ηεο εηζήγεζήο κνπ: επί ησλ εξσηεκάησλ αλ ε εηδηθή ξχζκηζε ηνπ
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λ. 2472/1997 γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ήηαλ αθελφο κελ επηβεβιεκέλε
δπλάκεη θαλφλσλ απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο, αθεηέξνπ δε θαη νπζηαζηηθψο
αλαγθαία, επεηδή νη έσο ηνλ λ. 2472/1997 λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δελ ήηαλ
επαξθείο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, θαη κάιηζηα ζηελ έθηαζε θαη έληαζε πνπ γίλεηαη απηφ ζήκεξα,
κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Απηή αθξηβψο ε
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη νη εληεχζελ θίλδπλνη είραλ νδεγήζεη ήδε ην
1981 ζηε Σχκβαζε 108 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο «γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ

αηόκνπ

από

ηελ

απηνκαηνπνηεκέλε

επεμεξγαζία

πιεξνθνξηώλ

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα». Αθνινχζεζε, 14 ρξφληα αξγφηεξα ε θνηλνηηθή
νδεγία 95/46/ΔΚ, ηεο νπνίαο ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε
έγηλε κε ηνλ λ. 2472/1997.
Μεηαμχ ηεο ξχζκηζεο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ θαη εθείλεο ηνπ λ.
2472/1997 πθίζηαηαη δηαθνξά σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο παξερφκελεο ζηα
ππνθείκελα

ησλ

πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ

πξνζηαζίαο.

Ο

έιιελαο

λνκνζέηεο, ζηεξηδφκελνο ζην φηη ε επηηαγή ελαξκφληζεο πξνο ηελ θνηλνηηθή
νδεγία είρε, κε ξεηή αλαθνξά ζην θείκελν ηεο Οδεγίαο, ηελ έλλνηα φρη ηεο
«πιήξνπο», αιιά ηεο «ειάρηζηεο ελαξκόληζεο», έηζη ψζηε ην θάζε
ελαξκνληδφκελν πξνο ηελ Οδεγία δίθαην θξάηνπο – κέινπο λα κελ
ππνιείπεηαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη, σο ειάρηζηε, ζηελ Οδεγία,
δηεχξπλε ζε θάπνηα ζεκεία ηελ ελ ιφγσ πξνζηαζία ππέξ ησλ ππνθεηκέλσλ
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαθνξά απηή αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ ηίηιν
ησλ δχν θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ.

Δηζη ν ηίηινο ηνπ λ. 2472/1997

(«Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα») εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηελ ελ ιφγσ πξνζηαζία. Δλ κέξεη
δηαθνξεηηθά, ζηνλ ηίηιν ηεο Οδεγίαο ην αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο
ππνδειψλεηαη κε δχν βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο: φρη κφλν ζηελ πξνζηαζία
ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ «ειεύζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ». Ζ Οδεγία 95/46/ΔΚ εθδφζεθε – έηζη
θαηά ιέμε ζηνλ ηίηιν ηεο – «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ
ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ». Πξφθεηηαη γηα δχν πφινπο
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κηαο θαη ηεο απηήο πξνβιεκαηηθήο, κε ακθίδξνκε επίδξαζε ζηε
δηακφξθσζε θάζε θαλνληζηηθνχ θεηκέλνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Γεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη – θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2 (α) ηνπ λ.
2472/1997 – «θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηα ππνθείκελα ησλ
δεδνκέλσλ».

Τέηνηεο πιεξνθνξίεο

είλαη αλαγθαίεο φρη κφλν γηα ηελ

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο (ι.ρ. θαηαρψξηζε ζε εθινγηθνχο θαηαιφγνπο κε
αλαγξαθή ησλ ειάρηζησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ
δηθαηψκαηνο πιεξνθνξηψλ), θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο
(ι.ρ. αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα κηα νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ
ειάρηζησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηβνιή θφξσλ), αιιά θαη ζην
πιαίζην ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζρέζεσλ.

Με ηελ έλλνηα απηή δεδνκέλν

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη ι.ρ. θαη ε πξνζβάζηκε ζε ηξίηνπο πιεξνθνξία
γηα ην αλ είλαη θχξηνο αθηλήηνπ ν νθεηιέηεο, πνπ είλαη πξφθξηκα γηα λα
πξνβεί ζε θαηάζρεζε ν δαλεηζηήο, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζή ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο κνπ αλαθνξηθά κε θάπνηεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ
έθηαζε ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο κεηαμχ αθελφο κελ ηνπ λ. 2472/1997,
αθεηέξνπ δε ηεο Οδεγίαο 95/46, πνπ δέζκεπε ηνλ λνκνζέηε κφλν σο πξνο
ηελ ειάρηζηε πξνζηαζία πνπ ε Οδεγία απηή αλαγλσξίδεη ζηα ππνθείκελα
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δελ ζεκαίλεη βεβαίσο, φηη ν ειιεληθφο λφκνο
δελ δηακνξθψζεθε κε άμνλα ηνπ νπνίνπ ν άιινο, πιελ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πφινο είλαη, φπσο θαη
ζηελ Οδεγία, ην δηθαίσκα θαζελφο ζηελ πιεξνθφξεζε, πνπ πξνυπνζέηεη,
ζε θάπνηα φξηα, ηελ ειεπζεξία πξφζβαζεο ζηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, αιιά,
ζε θάπνην κέηξν, θαη ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.
Δίλαη θαλεξφ φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα δήηεκα ελαξκφληζεο
ζπγθξνπφκελσλ λνκηθά ζεκαληηθψλ επηδηψμεσλ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο
έρεη ηελ αμηνινγηθή ηεο βαξχηεηα κέζα ζην ζχζηεκα ηνπ ηζρχνληνο
δηθαίνπ. Καη νη δχν ζα πξέπεη λα ηζρχζνπλ, επεηδή φκσο ε κεηαμχ ηνπο
ζρέζε είλαη ζρέζε ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ, κε ηελ έλλνηα φηη ε αθξαία θαη
απφιπηε επηινγή ηεο κηαο απνθιείεη ηελ ηζρχ ηεο άιιεο, είλαη θαλεξφ φηη ε
κφλε νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο είλαη εθείλε ηνπ ακνηβαίνπ
πξννξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ αληίζεησλ επηδηψμεσλ, ψζηε λα ηζρχζνπλ θαη νη
δχν, φπσο επηηάζζεη άιισζηε θαη ην Σχληαγκα. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο
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είλαη πξνβιεκαηηζκφο (θαη κάιηζηα πξνερφλησο) ηνπ ζπληαγκαηηθνχ
λνκνζέηε.

Τν δήηεκα ζπδεηήζεθε θαη εηάκε θαηά ηε ζπληαγκαηηθή

αλαζεψξεζε ηνπ 2001. Οη ηνκέο απηέο δεζκεχνπλ θαη ηνλ θνηλφ λνκνζέηε,
αιιά θαη ηνλ δηθαζηή, ζην κέηξν πνπ νη αμηνινγήζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηηο
ζπληαγκαηηθέο απηέο ηνκέο παξέρνπλ ζε απηφλ θξηηήξηα, φρη κφλν γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ, αιιά θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ
ζρεηηθψλ κε ην ελ ιφγσ δήηεκα λφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θνηλφ
λνκνζέηε θαη γηα ηε δηαπίζησζε θαη πιήξσζε ελδερφκελσλ θελψλ ηνπο.
Οη ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ ηνκέο ζηηο νπνίεο αθξνζηγψο ήδε
αλαθέξζεθα, απνηππψλνληαη ζηα άξζξα 5Α, 9Α θαη 101Α, ηα νπνία
πξνζηέζεθαλ ζην Σχληαγκα κε ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 2001. Δηδηθφηεξα:
Με ην άξζξν 5Α θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ην «δηθαίσκα ζηελ
πιεξνθόξεζε», πνπ έρεη θάζε πξφζσπν (§ 1), θαζψο επίζεο ην ιεγφκελν
«Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Καη’ αληίζεηε
θνξά πξνο ην άξζξν 5Α, κε ην άξζξν 9Α θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ην
«δηθαίσκα πξνζηαζίαο πνπ έρεη θαζέλαο από ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη
ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ». Καη
ζηα δχν απηά άξζξα ηνπ Σπληάγκαηνο είλαη δηαηππσκέλε επηθχιαμε λφκνπ.
Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ν ζπγθεξαζκφο ησλ ζπγθξνπφκελσλ κεηαμχ
ηνπο δηθαησκάησλ αθελφο απφ ην άξζξν 5Α θαη αθεηέξνπ απφ ην άξζξν 9Α
ηνπ Σπληάγκαηνο αλαηίζεηαη ζηνλ λνκνζέηε, ν νπνίνο, σο εμνπζία ζην
πιαίζην ελφο Κξάηνπο Γηθαίνπ, δελ είλαη αδέζκεπηνο. Τν ελδηαθέξνλ εδψ
είλαη φκσο φηη ην δεζκεπηηθφ γηα ηνλ λνκνζέηε πιαίζην δελ ηίζεηαη κφλν κε
ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α, β θαη δ ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 25 Σ, απφ
ηηο νπνίεο ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία απνθηνχλ γηα ην ελδηαθέξνλ εδψ
δήηεκα, ε ππνρξέσζε, θαη ηνπ λνκνζέηε, θαηά κελ ην εδάθην β’, «λα
δηαζθαιίδεη ηελ αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξώπνπ» (εδψ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άξζξσλ 5Α θαη 9Α Σ), θαηά δε
ην εδάθην δ’, «λα ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο», ε νπνία, επί
ζπγθξνχζεσο
θεθαιαηψδνπο

ζπληαγκαηηθψο
ζεκαζίαο

γηα

πξνζηαηεπφκελσλ
ηνλ

κεηαμχ

δηθαησκάησλ,

ηνπο

είλαη

ζπγθεξαζκφ.

Ο

ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο δελ αξθέζηεθε φκσο κφλν ζε φ,ηη πξνβιέπνπλ νη
γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 25 § 1 Σ. Δζεζε έλα εηδηθφηεξν πιαίζην κε ην
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άξζξν 5Α, κέζα ζην νπνίν δεζκεχεηαη λα θηλεζεί ν λνκνζέηεο θαηά ηε
λνκνζεηηθή δηάπιαζε ηνπ θαηά ην άξζξν απηφ (5Α) «δηθαηώκαηνο ζηελ
πιεξνθόξεζε».
Τν εηδηθφηεξν θαηά ην άξζξν 5Α ηνπ Σπληάγκαηνο πιαίζην
λνκνζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί σο εμήο: Σην κέηξν
πνπ ν ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο νξίδεη κε ηε δηάηαμε απηή φηη «πεξηνξηζκνί
ζην δηθαίσκα απηό», δειαδή ζην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, «είλαη
δπλαηόλ λα επηβιεζνύλ κε λόκν», αληαπνθξίλεηαη νπζηαζηηθψο ν λνκνζέηεο
ζηελ επηηαγή ηεο γεληθήο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 25 § 1 εδ. δ’ Σ, πνπ νξίδεη
φηη λνκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί ζε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη επηηξεπηνί
κφλν φηαλ γηα ηνλ ζεζπίδνληα ηνπο πεξηνξηζκνχο λφκν πθίζηαηαη ζην
Σχληαγκα επηθχιαμε λφκνπ. Αθνινχζσο φκσο ν ίδηνο ν ζπληαγκαηηθφο
λνκνζέηεο εμεηδηθεχεη ηηο θξίζηκεο γηα ηε λνκνζεηηθή δηάπιαζε ηνπ
«δηθαηώκαηνο ζηελ πιεξνθόξεζε» επηηαγέο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.
Τνλίδεη, εηδηθφηεξα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε φηη, γηα λα ζεζπηζηνχλ λνκνζεηηθά
πεξηνξηζκνί ζην εμεηαδφκελν εδψ ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, ζα πξέπεη απηνί
λα «είλαη απνιύησο αλαγθαίνη», θαη κάιηζηα λα «δηθαηνινγνύληαη γηα
ιόγνπο» πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελνπο, πνπ είλαη «ε εζληθή αζθάιεηα, ε
θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ε πξνζηαζία δηθαησκάησλ ή ζπκθεξόλησλ
ηξίησλ». Παξά ηε γεληθφηεηα θαη ανξηζηία ηεο δηαηχπσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ιφγνπ («ηεο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ή ζπκθεξόλησλ ηξίησλ»), δελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη έλαο ηέηνηνο ιφγνο, θαη κάιηζηα κε ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε, είλαη θαη εθείλνο ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ Σπληάγκαηνο, δειαδή ην
ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα θαζελφο λα πξνζηαηεχεηαη «από ηε ζπιινγή,
επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ
δεδνκέλσλ», πνπ ζπληζηά κνξθή άζθεζεο ηνπ «δηθαηώκαηνο ζηελ
πιεξνθόξεζε» (§ 1 ηνπ άξζξνπ 5α) θαη ηνπ «δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (§ 2 ηνπ άξζξνπ 5Α). Δηδηθψο κάιηζηα ζε φ,ηη
αθνξά ην ηειεπηαίν απηφ δηθαίσκα, γηα ην νπνίν ζηελ ίδηα ζπληαγκαηηθή
δηάηαμε νξίδεηαη φηη «ε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δηαθηλνύληαη ειεθηξνληθά, θαζώο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη
δηάδνζήο ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο», επηηάζζεηαη ξεηά ε
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«ηήξεζε πάληνηε ησλ εγγπήζεσλ ησλ άξζξσλ 9, 9Α θαη 19». Δθηφο δειαδή
απφ ηηο εγγπήζεηο γηα ην δηθαίσκα θάζε ππνθεηκέλνπ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ
δεδνκέλσλ (άξζξν 9Α), γηα ηηο νπνίεο έγηλε ήδε ιφγνο, πξέπεη λα ηεξνχληαη
θαη νη εγγπήζεηο ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο (άξζξν 9Σ) θαη ηνπ «απνξξήηνπ
ησλ επηζηνιώλ θαη ηεο ειεύζεξεο αληαπόθξηζεο ή επηθνηλσλίαο κε
νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξόπν».
Ηδηαίηεξε είλαη ηέινο ε ζέζε πνπ έρεη κεηαμχ ησλ ζπληαγκαηηθψλ
εγγπήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθείλε ηνπ εδαθίνπ β’ ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ
Σπληάγκαηνο. Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή «ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη από αλεμάξηεηε αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη
ιεηηνπξγεί όπσο ν λόκνο νξίδεη». Ζ αλεμαξηεζία απηή είλαη κάιηζηα εθηφο
ηεο επηθχιαμεο λφκνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, δεδνκέλνπ φηη ε
επηθχιαμε απηή αθνξά κφλν ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αξρήο.
Με ηε δηάηαμε κάιηζηα ηνπ άξζξνπ 101Α, ε νπνία, φπσο αθξηβψο θαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5Α θαη 9Α πξνζηέζεθαλ ζην θείκελν ηνπ
Σπληάγκαηνο κε ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 2001, εμεηδηθεχεηαη επαθξηβψο ε
επηβαιιφκελε κε ην άξζξν 9Α αλεμαξηεζία ηεο αξρήο. Όπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 101Α ηνπ Σπληάγκαηνο, ηα πξφζσπα πνπ ζηειερψλνπλ ηηο
αλεμάξηεηεο αξρέο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ην ίδην ην Σχληαγκα, φπσο είλαη θαη
ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, επηιέγνληαη «κε
απόθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο θαη κε επηδίσμε
νκνθσλίαο ή πάλησο κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ κειώλ ηεο»
(§ 2). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη θαλεξφ φηη ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα
κελ ππάξρεη ζπγθπξηαθή εμάξηεζε απφ ην εθάζηνηε θφκκα πνπ είηε κφλν
είηε ζε ζχκπξαμε κε άιια ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ζηε Βνπιή θαη
απνηειεί ηελ θπβεξλψζα παξάηαμε. Τα κέιε ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο, πνπ
δηνξίδνληαη κε απηφλ, ηνλ δηαζθαιίδνληα κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία, ηξφπν,
«δηέπνληαη», φπσο νξίδεηαη ζηελ § 1 ηεο ίδηαο ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο,
«από πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία».

Πέξαλ απηψλ ησλ

ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ, πνπ δεζκεχνπλ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε, κε ηελ § 3
ηνπ άξζξνπ 101Α ηνπ Σπληάγκαηνο νξίδεηαη επηπιένλ φηη νη αλεμάξηεηεο

9

αξρέο πνπ πξνβιέπεη ην Σχληαγκα, φπσο είλαη θαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, έρνπλ απεπζείαο ζρέζε κε ηε Βνπιή
θαη φηη ε ζρέζε απηή, θαζψο επίζεο «ν ηξόπνο άζθεζεο ηνπ
θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκό ηεο Βνπιήο».
Ζ πεξηγξαθείζα ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο
Αξρήο απφ ηελ εθάζηνηε εθηειεζηηθή εμνπζία, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα
κεηαβάιεη ν θνηλφο λνκνζέηεο, ζπλδπάδεηαη ζην Σχληαγκά καο αθελφο κελ
κε ηελ θαηνρχξσζε (κε ην άξζξν 9α) ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ
ππνθεηκέλνπ

ησλ

πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ,

ην

νπνίν

εχζηνρα

ραξαθηεξίδεηαη «δηθαίσκα πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο» θάζε πξνζψπνπ,
αθεηέξνπ δε κε ηε ζπληαγκαηηθή αλαγλψξηζε (κε ην άξζξν 5Α)
«δηθαηώκαηνο θαζελόο ζηελ πιεξνθόξεζε θαη δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Οη αλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5Α,
9Α θαη 101Α ηνπ Σπληάγκαηνο ζπγθξνηνχλ ηε ζπληαγκαηηθή βάζε πνπ
νξηνζεηεί δεζκεπηηθά ην «δχλαζζαη» ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε, φηαλ απηφο
ξπζκίδεη δεηήκαηα πνπ απφ ηε θχζε ηνπο θείληαη κεηαμχ αθελφο κελ ηεο
ειεπζεξίαο πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ ιεγφκελε «Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο», αθεηέξνπ δε ηνπ αλαθεξζέληνο ήδε «δηθαηώκαηνο
πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο», πνπ απνηειεί ηδηαίηεξε εθδήισζε ηνπ
ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ
πξνζζήθε ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ ζην Σχληαγκα κε ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ
2001 ζεσξψ φηη εκπινπηίδεη ην δίθαηφ καο κε ζεκειηψδεηο αμηνινγήζεηο,
αλαγθαίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηεζηηθψλ αλαγθψλ ζε κηα ζχγρξνλε
θνηλσλία, ζηελ νπνία ε ειεθηξνληθή θπξίσο δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ,
ηδηαίηεξα δηα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, είλαη ηαπηφρξνλα βαζηθφ
κέζν εμέιημεο ηεο θαη βαζηθή πεγή θηλδχλσλ γηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη
θπξίσο γηα ην δηθαίσκα ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ λέα
απηή πξαγκαηηθφηεηα θαη θπξίσο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίνλ κεηαβάιιεηαη θαη
γίλεηαη πνιχ πην ζχλζεηε ε δσή φισλ καο κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο, δελ κπνξνχζαλ θαη δελ ζα έπξεπε λα αθήζνπλ αδηάθνξν ηνλ
ζπληαγκαηηθφ λνκνζέηε. Οη νηθείεο ζε φινπο καο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο
πνπ θαηνρπξψλνπλ ηα άξζξα 5 § 1 (ειεπζεξία αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο), 9 (άζπιν ηεο θαηνηθίαο) θαη 19 (απφξξεην ησλ
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επηζηνιψλ θαη ηεο ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο), δελ θαίλνληαη
ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, ηνπιάρηζηνλ κε
ηελ ηαρχηεηα πνπ εδψ απαηηείηαη. Τν επξχηαηεο δηαηχπσζεο άξζξν 5 § 1
γηα ην δηθαίσκα ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο δχζθνια, θαη
πάλησο ζε κεγάιε δηάξθεηα ρξφλνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη εξκελεπηηθά
ζηα δηθαηψκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηα άξζξα 5α θαη 9Α. Απφ ηελ άιιε
κεξηά ε ζηελή δηαηχπσζε ησλ άξζξσλ 9 (γηα ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο) θαη
19 Σ (γηα ην απφξξεην ησλ επηζηνιψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο) δχζθνια ζα
κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ, ιφγσ θπξίσο ηεο ηερλνινγίαο,
κεηαιιαγκέλε θνηλσλία καο. Τν βάξνο γηα ηηο εθηεζείζεο ήδε ηνκέο, θαη
κάιηζηα ρσξίο ηα εξείζκαηα παγησκέλσλ αμηνινγήζεσλ ζε επίπεδν
ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, ζα έπεθηε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε, κε ζπλεπαθφινπζν
ελδερφκελν έιιεηκκα ζε φ,ηη αθνξά ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ.
ΙΙΙ.

Υπφ ην πξίζκα ησλ ζεκειησδψλ αμηνινγήζεσλ ζε

ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, ζηηο νπνίεο ήδε αλαθέξζεθα, ζα αλαθεξζψ πιένλ
ζηηο βαζηθέο ηνκέο πνπ έρεη επηθέξεη ζην εμεηαδφκελν εδψ δήηεκα ν θνηλφο
λνκνζέηεο κε ηνλ λ. 2472/1997 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα». Δηδηθφηεξα:
1. Με ην άξζξν 2 (α) ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ επηιέγεηαη ν θαζνξηζηηθφο
ηνπ εχξνπο ηνπ θαη’ αληηθείκελν πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ νξηζκφο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, σο «θάζε πιεξνθνξίαο πνπ αλαθέξεηαη
ζην ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ».

Κάζε ηέηνηα πιεξνθνξία δελ

αληηκεησπίδεηαη φκσο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Βαζηθή είλαη εδψ ε δηάθξηζε
κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ: ησλ απιψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ επξχ
νξηζκφ πνπ ήδε αλαθέξζεθε, θαη ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Τα ηειεπηαία νξίδνληαη κε ην άξζξν 2 (β) σο «ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηε
θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή
θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ
πγεία, ζηελ θνηλσληθή πξόλνηα, ζηελ εξσηηθή δσή, ζηα ζρεηηθά κε πνηληθέο
δηώμεηο ή θαηαδίθεο» (κε εμαηξέζεηο φκσο ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη
νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 8 § 3 ηνπ λ. 3625/2007). Δπαίζζεηα ηέινο
δεδνκέλα κε ηελ ίδηα δηάηαμε ζεσξνχληαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
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ζηε ζπκκεηνρή ζε ελψζεηο πξνζψπσλ ζπλαθείο κε ηα αλαθεξζέληα ήδε
επαίζζεηα δεδνκέλα.
2. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ησλ επαίζζεησλ
θαη ησλ απιψλ δεδνκέλσλ είλαη ε ζπγθαηάζεζε γη’ απηήλ ηνπ ππνθεηκέλνπ
ησλ δεδνκέλσλ.

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 § 1 ζπληζηά θαηάθαζε ηνπ

θαηνρπξσκέλνπ

θαη

ζπληαγκαηηθά

«δηθαηώκαηνο

πιεξνθνξηαθήο

απηνδηάζεζεο» θάζε ππνθεηκέλνπ. Ζ ξχζκηζε απηή ζέηεη απιψο φκσο ηνλ
θαλφλα γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ε νπνία νξίδεηαη κε έλαλ
επξχ ηξφπν ζην άξζξν 2 (β) σο «θάζε εξγαζία ή ζεηξά εξγαζηώλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη από ην Γεκόζην ή από λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ
ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή έλσζε πξνζώπσλ ή θπζηθό πξόζσπν, κε ή ρσξίο ηε
βνήζεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζόδσλ θαη εθαξκόδνληαη ζε δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε νξγάλσζε, ε
δηαηήξεζε ή απνζήθεπζε, ε ηξνπνπνίεζε, ε εμαγσγή, ε ρξήζε, ε δηαβίβαζε,
ε δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκόο, ε
δηαζύλδεζε, ε δέζκεπζε (θιείδσκα), ε δηαγξαθή, ε θαηαζηξνθή». Δίλαη
θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ επξχηαην θαηάινγν εξγαζηψλ, πνπ αξρίδνπλ
ήδε κε ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπληζηνχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.

Ζ πξψηε απηή εληχπσζε ππνρσξεί φκσο ζεκαληηθά φηαλ

δηαβάζεη θαλείο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 § 1, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «νη
δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ εθαξκόδνληαη ζηελ ελ όισ ή ελ κέξεη απηνκαηνπνηεκέλε
επεμεξγαζία, θαζώο θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή πξόθεηηαη λα
πεξηιεθζνύλ ζε αξρεία ». Ζ έλλνηα κάιηζηα ηνπ αξρείνπ ζηέλεςε κε ην
άξζξν 18 § 2 εδ. ε’, πνπ ηξνπνπνίεζε ηνλ αξρηθφ (επξχηεξν) νξηζκφ ηνπ
αξρείνπ κε ην άξζξν 2 (ε). Σχκθσλα κε ηε λεφηεξε απηή δηάηαμε, πνπ
ζπλάδεη κε ην επξσπατθφ δίθαην, «αξρείν είλαη θάζε δηαξζξσκέλν ζύλνιν
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηα νπνία είλαη πξνζηηά κε γλώκνλα
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ». Με ηελ έλλνηα απηή έλα ζχλνιν αηαμηλφκεησλ
πιεξνθνξηψλ ή έλα εκεξνιφγην δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ αξρείνπ, πνπ
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 2472/1997.
Ο θαλφλαο ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ επί
απιψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππφθεηηαη φκσο ζε έλαλ εθηελή
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θαηάινγν εμαηξέζεσλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη
απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή γξαθεηνθξαηηθψλ θσιπκάησλ εθεί φπνπ ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ε επεμεξγαζία ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ εθ ηνπ λφκνπ, φπσο είλαη ι.ρ. ελδεηθηηθά νη
ππνρξεψζεηο ησλ ππνζεθνθπιάθσλ ή ησλ πξντζηακέλσλ θηεκαηνινγηθψλ
γξαθείσλ, ή απφ ζχκβαζε κε ζπκβαιιφκελν ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.
Δηδηθνί φξνη γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ

3.

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηίζεληαη επιφγσο απφ ηνλ λνκνζέηε (άξζξν 2, ηα),
πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο κηαο ηππηθήο ζπγθαηάζεζεο, πνπ
δίλεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ
θαη ρσξίο ζαθή ζπλείδεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ. Γη’
απηφ αθξηβψο, ζχκθσλα κε ηελ αλαθεξζείζα ήδε δηάηαμε, ε ζπγθαηάζεζε,
ε νπνία πάλησο είλαη ειεπζέξσο αλαθιεηή, νξίδεηαη σο «θάζε ειεύζεξε,
ξεηή θαη εηδηθή δήισζε βνπιήζεσο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηξόπν ζαθή θαη ελ
πιήξεη επηγλώζεη, θαη κε ηελ νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, αθνύ
πξνεγνπκέλσο

ελεκεξσζεί,

δέρεηαη

λα

απνηειέζνπλ

αληηθείκελν

επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνύλ».
Οξίδεηαη κάιηζηα εηδηθφηεξα ζηελ ίδηα δηάηαμε φηη ε ελεκέξσζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ, γηα ηελ νπνία έγηλε ήδε ιφγνο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη,
κεηαμχ άιισλ, «πιεξνθόξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο
…, ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά …, ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηώλ ησλ
δεδνκέλσλ» θ.ά.

Καηά λνκηθή αθξηβνινγία ε ζπγθαηάζεζε απηή ηνπ

ππνθεηκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα δίλεηαη πξηλ απφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γελ αξθεί δειαδή λα είλαη εθ ησλ πζηέξσλ
ζπγθαηάζεζε, δειαδή έγθξηζε.
θαη

φρη

Πξέπεη λα είλαη ζπλαίλεζε ηνπ

ππνθεηκέλνπ,

ξεηή

ζησπεξή,

δειαδή

ζπκπεξαζκαηηθψο

ζπλαγφκελε.

Τήξεζε γη’ απηήλ ηνπ ηχπνπ ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ,

πξνβιέπεη φκσο ν λφκνο (άξζξν 7) κφλν επί επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.
4.

Σε φ,ηη αθνξά ηψξα εηδηθφηεξα ηα επαίζζεηα δεδνκέλα, ν

θαλφλαο πνπ ζέηεη ην άξζξν 7 § 1 ηνπ λ. 2472/1997 είλαη ε απαγφξεπζε
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο.

Δπεμεξγαζία επηηξέπεηαη κφλν θαη’

εμαίξεζε, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη κφλν ζηηο πεξηνξηζηηθψο
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απαξηζκνχκελεο ζηελ § 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πεξηπηψζεηο. Σπγθεθξηκέλα, ε
απαγφξεπζε απηή αίξεηαη θαη επηηξέπεηαη λα δψζεη άδεηα ε Αξρή, φηαλ
θαηά πξψηνλ ην ίδην ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έδσζε γξαπηή γη’ απηφ
ζπλαίλεζε, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ην
άξζξν 2 (ηα) ηνπ λφκνπ. Δηζη, ζπλαίλεζε ι.ρ. γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πγείαο θαη ρξήζε απηψλ θαη απφ ηξίηνπο (ι.ρ. αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο), ε
νπνία εκπεξηέρεηαη ζε έληππν πνπ ππνγξάθεη ν αζζελήο κε ηελ είζνδφ ηνπ
ζην λνζνθνκείν, δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ν λφκνο γη’ απηήλ.
Πέξαλ φκσο απηνχ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο φηη εηδηθψο επί
«ζπγθαηαζέζεσο» γηα επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ην άξζξν 7 § 2 α
νξίδεη πην γεληθεπκέλα φηη ε ζπγθαηάζεζε δελ επηθέξεη ηα ζθνπνχκελα κε
απηήλ απνηειέζκαηα φηαλ «έρεη απνζπαζζεί κε ηξόπν πνπ αληίθεηηαη ζηνλ
λόκν ή ζηα ρξεζηά ήζε». Αθήλεηαη έηζη ζηνλ δηθαζηή θαη πξσηαξρηθά
βεβαίσο ζηελ (ππνθείκελε πάλησο ζε δηθαζηηθφ έιεγρν) Αξρή, φηαλ ηεο
δεηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο, λα αξλεζεί απηήλ κε αλαγσγή θαη ζε επηηαγέο
πνπ ζπλάγνληαη κε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο γεληθήο ξήηξαο ησλ ρξεζηψλ
εζψλ.
Αιιά θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ επαίζζεησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην άξζξν 7 § 2 ηνπ λ. 2472/1997 πξνβιέπεη 7
ζπλνιηθά θαηεγνξίεο πεξηπηψζεσλ πνπ ε Αξρή θαιείηαη λα δψζεη άδεηα
επεμεξγαζίαο. Δηζη, ελδεηθηηθά, ε άδεηα παξέρεηαη φηαλ «ε επεμεξγαζία
είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαγλώξηζε, άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηώκαηνο
ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ ή νξγάλνπ» ή φηαλ απηή «αθνξά ζέκαηα πγείαο θαη
εθηειείηαη από πξόζσπν πνπ αζρνιείηαη θαη’ επάγγεικα κε ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ πγείαο θαη ππόθεηηαη ζε θαζήθνλ ερεκύζεηαο» ή φηαλ «ε
επεμεξγαζία εθηειείηαη από Γεκόζηα Αξρή θαη είλαη αλαγθαία γηα ηνπο
πεξηνξηζηηθώο απαξηζκνύκελνπο ζηε δηάηαμε ιόγνπο, πνπ είλαη ε εζληθή
αζθάιεηα, ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ εγθιεκαηνινγηθήο ή ζσθξνληζηηθήο
πνιηηηθήο, ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ε άζθεζε δεκόζηνπ
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ή δεκόζηνπ ειέγρνπ θνηλσληθώλ παξνρώλ». Σηηο ίδηεο
εμαηξέζεηο εκπίπηνπλ επίζεο ε επεμεξγαζία γηα εξεπλεηηθνχο θαη
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, ππφ ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε ηεο
αλσλπκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δεκφζησλ πξνζψπσλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ
δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, γηα ηελ νπνία ζα ζαο κηιήζεη ακέζσο κεηά
ν ζπλάδειθνο θ. Καξάθσζηαο.
Σην ίδην πιαίζην ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο ηδηαίηεξα, φηη ζην
άξζξν 7 (§§ 4 θαη 5) ηνπ λ. 2472/1997, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηνχληα ηελ αξρή
ηεο αλαινγηθφηεηαο, νξίδεηαη ξεηά φηη «ε άδεηα εθδίδεηαη γηα νξηζκέλν
ρξόλν, αλάινγα κε ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο».
Πεξηνξηζκνί ηνπ πξναπαηηνπκέλνπ ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο
Αξρήο γηα ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ εηζήρζεζαλ ηέινο ην
πξψηνλ κε ην λ. 2819/2000, κε ηελ πξνζζήθε ζην θείκελν ηνπ λφκνπ ηνπ
άξζξνπ 7Α. Σηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο, νη νπνίνη ζηεξίδνληαη ζήκεξα θαη
ζε κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο, δελ κπνξψ, ιφγσ ρξφλνπ λα ππεηζέιζσ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνκαη εδψ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ είλαη «δηθαζηηθέο αξρέο ή ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο
απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο» ή άιινη ιεηηνπξγνί πνπ δεζκεχνληαη απφ
ππνρξέσζε απνξξήηνπ.
5. Βαζηθή πεξαηηέξσ ηνκή, νξηνζεηηθή ηνπ θαζ’ ππνθείκελα πεδίνπ
εθαξκνγήο ηνπ λ. 2472/1997, είλαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνζηαζία απνθιεηζηηθψο θπζηθψλ πξνζψπσλ ελ δσή.

Γελ ηζρχνπλ

δειαδή γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα α) θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
πεζάλεη θαη β) λνκηθψλ πξνζψπσλ. Γηα ηα πξψηα απφ απηά (ηνπο ζαλφληεο)
ε κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη πξντφλ εξκελείαο κε βάζε φρη κφλν ην
γξάκκα ηνπ άξζξνπ 1, αιιά θαη ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηελ φιε
ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο, πνπ είλαη ηκήκα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.
Εεηήκαηα αθνξψληα ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαλφλησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ, ζην κέηξν πνπ δελ είλαη θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ
θιεξνλφκσλ ηνπο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57 ηνπ ΑΚ,
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δίθεο, φπσο άιισζηε αλαγξάθεηαη
θαη ζηελ αλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 ΑΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
«αλ ε πξνζβνιή αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθόηεηα πνπ έρεη πεζάλεη, ην
δηθαίσκα απηό έρνπλ ν ζύδπγνο, νη θαηηόληεο, νη αληόληεο, νη αδειθνί θαη νη
θιεξνλόκνη ηνπ από δηαζήθε». Αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, σο εθ ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ
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εμππεξεηνχληνο απηήλ ζθνπνχ δελ ζα κπνξνχζε εχθνια λα ζεκειησζεί. Σε
φ,ηη αθνξά εμ άιινπ ηα λνκηθά πξφζσπα, ε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, πνπ
αλαθέξεηαη κφλν ζε «θπζηθά πξόζσπα», είλαη ηφζν θαηεγνξεκαηηθή, ψζηε
δχζθνια ζα κπνξνχζε λα παξαθακθζεί. Με δπλαηή παξάθακςε ζα ήηαλ
επίζεο, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαη ε θαη’ αλαινγίαλ ζπιιήβδελ εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ επί λνκηθψλ πξνζψπσλ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη νη γεληθέο
δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα (άξζξα 57 επ. ΑΚ), πνπ είλαη ελ
πξνθεηκέλσ εθαξκνζηέεο επί λνκηθψλ πξνζψπσλ, δελ κπνξνχλ λα
θσηηζηνχλ εξκελεπηηθά απφ ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 θαη
ηηο

αμηνινγήζεηο

πνπ

ηηο

δηαηξέρνπλ.

Μηα

ηέηνηα

ζπζηεκαηηθή

ζπλεπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ, κε ζθνπφ ηελ εξκελεπηηθή
εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ, κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα
είλαη επηβεβιεκέλε.
6. Δξρνκαη ηψξα ζε κηα άιιε βαζηθή ελφηεηα ξπζκίζεσλ ηνπ λ.
2472/1997:

εθείλελ ησλ άξζξσλ 4 θαη 10 ηνπ λφκνπ.

Πξφθεηηαη γηα

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Με ηελ πξψηε απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο (άξζξν 4)
νξίδεηαη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη: (α) «λα
ζπιιέγνληαη θαηά ηξόπν ζεκηηό θαη λόκηκν», δειαδή χζηεξα απφ ελεκέξσζε
ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη, αλ δελ ππάξρεη εμαίξεζε ζηνλ λφκν,
χζηεξα απφ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζή ηνπ (ζπλαίλεζε), θαζψο επίζεο,
φπνπ απαηηείηαη, χζηεξα απφ γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή θαη επί επαίζζεησλ
δεδνκέλσλ χζηεξα απφ άδεηα ηεο Αξρήο. Θα πξέπεη επίζεο ε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ λα γίλεηαη «γηα θαζνξηζκέλνπο ζαθείο θαη λόκηκνπο ζθνπνύο». Ζ
επηηαγή απηή δελ πιεξνχηαη ι.ρ. αλ ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ
δεδνκέλσλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δελ εκπίπηεη ζηνπο
θαηνλνκαδφκελνπο ζην άξζξν 7 § 2 ηνπ λφκνπ ζθνπνχο. Σε φ,ηη αθνξά ηελ
επηηαγή ζαθνχο θαζνξηζκνχ ηνπ επηδησθφκελνπ κε ηελ επεμεξγαζία
ζθνπνχ, απηή αθελφο κελ ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ζαθνχο ελεκέξσζεο ηνπ
ππνθεηκέλνπ, πνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα ην θχξνο ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ,
αθεηέξνπ δε είλαη αλαγθαία γηα λα θξηζεί in concreto αλ, ελφςεη ηνπ
ζθνπνχ, ηεξείηαη ε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ζ δηαηχπσζε
ηνπ λφκνπ είλαη εδψ ραξαθηεξηζηηθή: Σηελ § 1 (α) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
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2472/1997 νξίδεηαη θαηά ιέμε φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη «λα πθίζηαληαη ζεκηηή
θαη λόκηκε επεμεξγαζία ελ όςεη ησλ ζθνπώλ ηεο ζπιινγήο ηνπο».

Ζ

δηαηχπσζε είλαη δεισηηθή ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ελ πξνθεηκέλσ δχν
εθθάλζεηο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο: ε επηηαγή ηεο θαηαιιειφηεηαο
(πξνζθνξφηεηαο) ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηεο
αλαινγηθφηεηαο κε ζηελή έλλνηα, δειαδή ηεο επηηαγήο αληηζηνίρεζεο
(εχινγεο ζρέζεο) κέζνπ πξνο ζθνπφ.

Παξφκνηα είλαη θαη ε ratio ηεο

αλαγξαθφκελεο ζην εδάθην (β) ηεο ίδηαο δηάηαμεο επηηαγήο λα είλαη ηα
δεδνκέλα «ζπλαθή, πξόζθνξα θαη όρη πεξηζζόηεξα από όζα θάζε θνξά
απαηηείηαη ελ όςεη ησλ ζθνπώλ ηεο επεμεξγαζίαο». Απιψο κε ηε ξχζκηζε
απηή δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ επηηαγή ηεο αλαγθαηφηεηαο (ηεο κε
ππεξβάζεσο ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ), σο εθθάλζεσο ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθφηεηαο.

Σηελ ηήξεζε ηεο ίδηαο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο

απνβιέπεη θαη ην εδάθην (δ) ηεο ίδηαο δηάηαμεο, κε ην νπνίν ε δηαηήξεζε
ησλ ππφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ ρξφλν πνπ
απαηηείηαη θαη αξθεί γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο.
Τέινο ε θαηά ην εδάθην (γ) επηηαγή λα είλαη ηα δεδνκέλα «αθξηβή θαη,
εθόζνλ ρξεηάδεηαη, λα ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε», ηθαλνπνηεί ηελ επηηαγή
ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, φπσο
απηή έρεη απνηππσζεί ζην άξζξν 9Α ηνπ Σπληάγκαηνο. Οκνηνο είλαη θαη ν
ζηφρνο ησλ θαηά ην άξζξν 10 ηνπ ίδηνπ λφκνπ επηηαγψλ ηήξεζεο ηνπ
απνξξήηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο.
7. Σηελ ζπληαγκαηηθψο, κε ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ
Σπληάγκαηνο, επηηαζζφκελε πξνζηαζία ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αληαπνθξίλεηαη ηέινο θαη ην Γ’ θεθάιαην ηνπ
λ. 2472/1997 (άξζξα 11 – 14), ζην νπνίν νξίδνληαη θαη δηαπιάζζνληαη
λνκηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα ελεκέξσζή ηνπ
απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο (άξζξν 11) θαη γηα πξφζβαζή ηνπ ζηα
δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη ή επεμεξγάζηεθε ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
(άξζξν 12), θαζψο επίζεο ην δηθαίσκα πξνβνιήο αληηξξήζεσλ θαηά ηνπ
ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (άξζξν 13) θαη ην δηθαίσκα πξνζσξηλήο
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξν 14).
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8. Πνιχ κεγάιε ζεκαζία πξέπεη ηέινο λα απνδνζεί ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ θεθαιαίνπ Γ’ θαη Δ’ ηνπ λ. 2472/1997 (άξζξα 15 – 23), πνπ αθνξνχλ
ζηε

ιεηηνπξγία

ηεο

Αξρήο

Πξνζηαζίαο

Γεδνκέλσλ

Πξνζσπηθνχ

Φαξαθηήξα. Ζ Αξρή απηή, θαηνρπξσκέλε θαη ζπληαγκαηηθά κε ηα άξζξα
9Α εδ. β’ θαη 101Α Σ, έρεη ζπκβάιεη ζηελ πξάμε ζε απνηειεζκαηηθή
δηαζθάιηζε κηαο απφ ηηο πην ζχλζεηεο εθθάλζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο
ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο: ηνπ θαηά ην άξζξν 9Α ηνπ
Σπληάγκαηνο δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηνπ νπνίνπ ε δηαθηλδχλεπζε ζηε ζχγρξνλε
θνηλσλία είλαη πξνθαλήο θαη κεγάιε. Οη λνκηθνί θέξνπκε έλα κεγάιν
κέξνο επζχλεο αλ δελ επηζεκαίλνπκε θξηηηθά, κε δηάθνξεο αθνξκέο, ηελ
αλάγθε δηαζθάιηζεο θαη απφ ην λνκνζέηε θαη απφ θάζε άιιε εμνπζία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, φπσο επηηάζζεη άιισζηε θαη ην Σχληαγκα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9Α θαη 101Α.

