Ηλεκςοξμικέπ Σσμαλλαγέπ &
Αρτάλεια
Πξώηε Δηάιεμε
Ιδησηηθόηεηα θαη Ννκηθό Πιαίζην

Πεοιευόμεμα
• Ιδησηηθόηεηα
• Πιεξνθνξία vs. Δεδνκέλα
• Πξνζσπηθά Δεδνκέλα
• Επαίζζεηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα θαη ζρεηηθή
λνκνζεζία
• Επεμεξγαζία Δεδνκέλσλ θαη ζρεηηθή λνκνζεζία

Ιδιώςικόςηςα (1/4)
• Η ηδησηηθόηεηα απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλζξώπηλε
αμηνπξέπεηα θαη δηαηεξεί ηελ αηνµηθόηεηα θαη ηελ απηνλνµία
ηνπ αηόµνπ

• Η ηδησηηθόηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζεκειηώδεο αλζξώπηλν
δηθαίσκα από:
▫ ηε Δηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ησλ Ηλσκέλσλ
Εζλώλ

▫ ην δηεζλέο Σπλέδξην γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Δηθαηώκαηα
▫ πνιιέο άιιεο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο

• Σε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη

Ιδιώςικόςηςα (2/4)
• Τελ επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο έρνπλ:
▫ Η θπβέξλεζε, ε νπνία ζεζπίδεη λόκνπο γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
▫ Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνσζνύλ θώδηθεο δενληνινγίαο
ζρεηηθά κε ηηο δίθαηεο πξαθηηθέο πάλσ ζε πιεξνθνξίεο
▫ Τα ίδηα ηα άηνκα, ηα νπνία πξνζηαηεύνπλ ηελ ηδησηηθόηεηά
ηνπο κε ηερλνινγίεο ελίζρπζεο
▫ Τα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
εθπαηδεύνπλ θαηάιιεια ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο

Ιδιώςικόςηςα (3/4)
• Οξηζκόο:
▫ Ο πξώηνο νξηζκόο ηεο ηδησηηθόηεηαο δόζεθε από 2
Ακεξηθαλνύο δηθεγόξνπο, ηνλ Samuel D. Warren θαη ηνλ
Louis D. Brandeis ζην άξζξν ηνπο “Τν Δηθαίσκα ζηελ
Ιδησηηθόηεηα” (“The Right to Privacy”) → θαζόξηζαλ ηελ
ηδησηηθόηεηα σο “ην δηθαίωκα λα είζαη κόλνο”
▫ Ο πην ζπλήζεο νξηζκόο ηεο ηδησηηθόηεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ηώξα, είλαη απηόο από ηνλ Alan Westin:
 "Η ηδηωηηθόηεηα είλαη ε αμίωζε ηωλ αηόκωλ, ηωλ νκάδωλ θαη
ηωλ ηδξπκάηωλ, λα απνθαζίδνπλ από κόλνη ηνπο γηα ην πόηε,
πώο θαη κέρξη πνην ζεκείν νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ
απηνύο, ζα δηαβηβάδνληαη ζε άιινπο"

Ιδιώςικόςηςα (4/4)
• Γεληθά, ε έλλνηα ηεο ηδησηηθόηεηαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κνξθέο:
▫ Εδαθηθή ηδησηηθόηεηα:
 αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο ζηελήο θπζηθήο πεξηνρήο πνπ
πεξηβάιιεη έλα πξόζσπν, δειαδή νηθηαθά θαη άιια πεξηβάιινληα
όπσο ν εξγαζηαθόο ή ν δεκόζηνο ρώξνο

▫ Ιδησηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ:
 αθνξά ζηελ πξνζηαζία ελόο πξνζώπνπ από ηελ αδηθαηνιόγεηε
παξέκβαζε, όπσο ν ζσκαηηθόο έιεγρνο, ε δνθηκή θαξκάθσλ ή νη
πιεξνθνξίεο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ εζηθή αίζζεζή ηνπ αηόκνπ

▫ Πιεξνθνξηαθή ηδησηηθόηεηα:
 αθνξά ζηνλ έιεγρν ηνπ αλ θαη πώο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία
κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ, λα απνζεθεπηνύλ, λα ππνζηνύλ
επεμεξγαζία ή λα δηαδνζνύλ επηιεθηηθά

Πληοξτξοία vs. Δεδξμέμα
• Τόζν ζε λνκηθά θείκελα όζν θαη ζηε ινηπή βηβιηνγξαθία
παξαηεξείηαη ζπρλά ε θνηλή ρξήζε θαη ελαιιαγή ησλ όξσλ
«πιεξνθνξία» θαη «δεδνκέλα»

Οη έλλνηεο είλαη ηαπηόζεκέο;
• Δεδνκέλα:
▫ Έλα ζύλνιν θαηαλνεηώλ ζπκβόισλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί

• Πιεξνθνξία:
▫ Τα δεδνκέλα καδί κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη

• Δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηελ πιεξνθνξηαθή αμία ηεο
πιεξνθνξίαο

Ποξρωπικά Δεδξμέμα
• Πξνζσπηθά δεδνκέλα:
▫ θάζε πιεξνθνξία (άκεζε ή έκκεζε) πνπ αλαθέξεηαη ζε θπζηθό
πξόζσπν θαη ραξαθηεξίδεη ην ππνθείκελν από θπζηθή, βηνινγηθή,
ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή άπνςε

• Δελ ινγίδνληαη σο δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα
ζηαηηζηηθήο θύζεσο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία
• Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην λόκν, όηαλ ηα δεδνκέλα
πθίζηαληαη αλσλπκνπνίεζε επίζεο δελ εθιακβάλνληαη σο
πξνζσπηθά
• Πξόβιεκα:
▫ πόηε θαζίζηαληαη ηειείσο αλώλπκα;

Ποξρωπικά Δεδξμέμα ρςημ Ποάνη
• Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ καο ραξαθηεξίδεη, όπσο
γηα παξάδεηγκα:
▫ ην όλνκά καο

▫ ε δηεύζπλζή καο (ηαρπδξνκηθή αιιά θαη ειεθηξνληθή – email)
▫ ην ηειέθσλό καο
▫ ηα ελδηαθέξνληά καο
▫ νη απόςεηο καο

▫ ε εηθόλα καο (θσηνγξαθία/video)

• …..Είλαη όκσο θαη πνιιά πεξηζζόηεξα, πνπ ίζσο δελ θαληαδόκαζηε:
▫ Τν ςεπδώλπκό καο (nickname) ζε κία δηαδηθηπαθή ππεξεζία, αθόκα θαη αλ δελ
παξαπέκπεη ζην πξαγκαηηθό καο νλνκαηεπώλπκν
▫ Η IP δηεύζπλζε ηνπ ππνινγηζηή καο από ηνλ νπνίν «ζεξθάξνπκε»
▫ …

Εσαίρθηςα Ποξρωπικά Δεδξμέμα
• Κάπνηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ρξήδνπλ αθόκα κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο, γηαηί εκπίπηνπλ
ζην ζθιεξό ππξήλα ηεο ηδησηηθόηεηαο
• Επαίζζεηα δεδνκέλα → ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζε:
▫

θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε

▫

πνιηηηθά θξνλήκαηα

▫

ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο

▫

ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε

▫

πγεία

▫

θνηλσληθή πξόλνηα

▫

εξσηηθή δσή

▫

πνηληθέο δηώμεηο ή θαηαδίθεο

▫

ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαθείο κε ηα παξαπάλσ ελώζεηο

▫

…

Επενεογαρία Δεδξμέμωμ
• Επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (απηνκαηνπνηεκέλε ή κε):
▫ Κάζε εξγαζία πνπ αθνξά ζηα δεδνκέλα, όπσο ζπιινγή,
θαηαρώξηζε, νξγάλσζε, απνζήθεπζε, ηξνπνπνίεζε, εμαγσγή,
αλάθηεζε, αλαδήηεζε, ρξήζε, αλαθνίλσζε, δηαβίβαζε,
δηαζύλδεζε, δέζκεπζε, δηαγξαθή ή θαηαζηξνθή

• Υπεύζπλνο επεμεξγαζίαο:
▫ Τν πξόζσπν πνπ θαζνξίδεη ζθνπό θαη ηξόπν επεμεξγαζίαο

▫ Απηόο επέρεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζέηεη ν λ. 2472/1997

• Εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία:
▫ Τν πξόζσπν
επεμεξγαζίαο

πνπ

δξα

γηα

ινγαξηαζκό

ηνπ

 π.ρ. κία εηαηξεία-αλάδνρνο, έλαο cloud provider…

ππεύζπλνπ

Εοώςηρη…
• Γίλεηαη ζπρλά επεμεξγαζία δεδνκέλσλ;
• Μπνξείηε
λα
ζθεθηείηε
θάπνηα
παξαδείγκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
από ην 24σξν ελόο καζεηή;

Παοάδειγμα…

Νξμιμόςηςα Επενεογαρίαπ Ποξρωπικώμ
Δεδξμέμωμ
• Θεκειηώδεηο αξρέο (Άξζξν 4 ηνπ λ. 2472/1997):
▫ Αξρή ηεο λνκηκόηεηαο (ζεκηηή θαη λόκηκε ζπιινγή)

▫ Αξρή ηνπ ζθνπνύ (επεμεξγαζία
πξνθαζνξηζκέλν ζθνπό)

γηα

ζαθή

θαη

▫ Αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο (ζπλάθεηα, πξνζθνξόηεηα,
αλαγθαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ)
▫ Αξρή ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ
▫ Αξρή ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο
επεμεξγαζίαο (ηα δεδνκέλα ηεξνύληαη κόλν γηα όζν ρξόλν
ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο επεμεξγαζίαο)

Παοαδείγμαςα…
• Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε λόκηκν ηξόπν θαη γηα
λόκηκν ζθνπό
▫ π.ρ. γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (δηαθεκηζηηθά sms/mail) πξέπεη λα ιάβνπκε κε
λόκηκν ηξόπν ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
 Η απηνκαηνπνηεκέλε αλαδήηεζε δηεπζύλζεσλ e-mail από internet, ελ όςεη ηνπ
αλσηέξσ ζθνπνύ, δελ είλαη λόκηκνο ηξόπνο ζπιινγήο (βι. θαη ηελ έλλνηα ηεο
ζπγθαηάζεζεο ζηε ζπλέρεηα)

• Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη γηα ηνλ αξρηθό (λόκηκν
θαη ζαθή) ζθνπό πνπ ζπλειέγεζαλ
▫ π.ρ. δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θακεξώλ, πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί γηα ηελ αζθάιεηα
θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ππάιιεινο ή λα γίλεη έιεγρνο ηεο ώξαο
πξνζέιεπζήο ηνπ

• Αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο
▫ π.ρ. δελ επηηξέπνληαη θάκεξεο ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο – απνηειεί «ηδηαίηεξεο
έληαζεο» επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηνλ επηδηώθόκελν ζθνπό (αζθάιεηα)

Η έμμξια ςηπ ρσγκαςάθερηπ
• Άξζξν 5 ηνπ λ. 2472/1997
▫ Καλόλαο:
 Η επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ απηόο
(ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ) έρεη δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ (ζαθήο, ξεηή θαη
εηδηθή)

▫ Εμαηξέζεηο:
 Επεμεξγαζία αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο
 Επεμεξγαζία πνπ επηβάιιεηαη από λόκν (ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ππνρξενύηαη
γηα απηή βάζεη λόκνπ)
 Αλαγθαία γηα ηε δηαθύιαμε δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπ πξνζώπνπ
 Αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
 Απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ππεύζπλνπ ηεο
επεμεξγαζίαο ή ηξίηνπ, ζηνλ νπνίν αλαθνηλώλνληαη ηα δεδνκέλα, ην νπνίν
(ζπκθέξνλ) ππεξέρεη πξνθαλώο ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ηνπ
ππνθεηκέλνπ

Παοαδείγμαςα Σσγκαςάθερηπ…
• Δελ επηηξέπεηαη λα αλαξηήζεη θάπνηνο θσηνγξαθίεο καο ή video
ζην Δηαδίθηπν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή καο
▫ π.ρ. πεξίπησζε αλάξηεζεο θσηνγξαθηώλ ή video από θνηλσληθέο
εθδειώζεηο

• Δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη απηόκαηε αλαγλώξηζε ηνπ πξνζώπνπ
καο (“tag”) ζε θσηνγξαθίεο καο πνπ αλαξηώληαη ζην Δηαδίθηπν,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή καο
• Δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε cookies ζηνλ ππνινγηζηή καο →
αθόκα θαη αλ ην πξόγξακκα πινήγεζεο (browser) είλαη ξπζκηζκέλν
έηζη ώζηε λα δέρεηαη cookies (πνπ είλαη θαη ε ηππηθή πεξίπησζε),
απηό δελ ζεσξείηαη ξεηή ζπγθαηάζεζε!!
▫ Εμαίξεζε απνηεινύλ θάπνηα cookies πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα έλα
session (π.ρ. ηα session cookie επηηξέπνληαη ρσξίο ζπγθαηάζεζε, αιιά
όρη ηα google analytics)

Παοαδείγμαςα Εναίοερηπ
• Δηαβίβαζε δεδνκέλσλ γηα δηθαζηηθή ρξήζε, γηα ππεξάζπηζε
▫ π.ρ. δηαβίβαζε ηαηξηθνύ θαθέινπ, αλ απνδεηθλύεη ηζρπξηζκνύο ζε
δηθαζηήξην
 Μεηά από άδεηα ηεο Αξρήο (βι. επόκελε δηαθάλεηα)

• Δηαβίβαζε
θαθέινπ
επηηπρόληνο
ζπλππνςεθίνπ
δηαγσληζκό/αμηνιόγεζε θηι., γηα έιεγρν νξζήο αμηνιόγεζεο

ζε

▫ Πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη κόλν ηα δεδνκέλα πνπ έπαημαλ ξόιν ζηελ
θξίζε

• Ο Σύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ κπνξεί λα ιάβεη από ην ζρνιείν
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γνλέσλ (ηειέθσλν, δηεύζπλζε) γηα ηνπο
ζθνπνύο ηνπ Σπιιόγνπ
• Αλάξηεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο ζην Δηαύγεηα
▫ Πξνβιέπεηαη από λόκν

Επενεογαρία Εσαίρθηςωμ Δεδξμέμωμ
• Άξζξν 7 ηνπ λ. 2472/1997
▫

Απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ

▫

Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη, ύζηεξα από άδεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ
Δεδνκέλσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη κία εθ ησλ πξνϋπνζέζεσλ:
 Υπάξρεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε
 Η επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε δσηηθνύ ζπκθέξνληνο αλ ηειεί ζε θπζηθή ή
λνκηθή αδπλακία λα δώζεη ζπγθαηάζεζε
 Αθνξά δεδνκέλα πνπ δεκνζηνπνηεί ην ίδην ην ππνθείκελν ή είλαη αλαγθαία γηα άζθεζε
δηθαηώκαηνο ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ

 Η επεμεξγαζία αθνξά ζέκαηα πγείαο θαη εθηειείηαη από πξόζσπν πνπ αζρνιείηαη θαη’
επάγγεικα κε ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
 Η επεμεξγαζία εθηειείηαη από δεκόζηα αξρή (γηα ζθνπνύο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ξεηά ζην
ζπγθεθξηκέλν άξζξν)
 Η επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο
 Αθνξά δεδνκέλα δεκνζίσλ πξνζώπσλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ επαγγέικαηνο

Αρτάλεια ςηπ Επενεογαρίαπ
• Άξζξν 10 ηνπ λ. 2472/1997:
▫ Απόξξεην/αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο
 Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη απόξξεηε → δηεμάγεηαη
από πξόζσπα πνπ ηεινύλ ππό έιεγρν ηνπ ππεύζπλνπ ή
ηνπ εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία
 Ο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο (ηζρύεη θαη γηα ηνλ
εθηεινύληα) νθείιεη λα ιακβάλεη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηπραία ή παξάλνκε
θαηαζηξνθή,
απώιεηα,
αιινίσζε,
απαγνξεπκέλε
δηάδνζε ή πξόζβαζε ζε δεδνκέλα
 Τα κέηξα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επίπεδν αζθαιείαο
αλάινγν πξνο ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
επεμεξγαζία

Τα Δικαιώμαςά μαπ
• Άξζξα 11-13 ηνπ λ. 2472/1997
▫ Δηθαίσκα ελεκέξσζεο (άξζξν 11)
 Πεξί ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο, ηνπ
ζθνπνύ, ηνπ είδνπο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ, ησλ
απνδεθηώλ

▫ Δηθαίσκα πξόζβαζεο (άξζξν 12)
 Κάζε έλαο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη αλ ηα πξνζσπηθά ηνπ
δεδνκέλα απνηέιεζαλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο
(πνηα δεδνκέλα, είδνο επεμεξγαζίαο, ζθνπόο θηι.)

▫ Δηθαίσκα αληίξξεζεο (άξζξν 13)
 Κάζε έλαο έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη νπνηεδήπνηε
αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ

Σςημ Ποάνη…
• Ο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη πάληα λα ελεκεξώλεη ηνπο
ρξήζηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ
▫ Είδνο δεδνκέλσλ, είδνο επεμεξγαζίαο, ζθνπόο, απνδέθηεο

• Δηαβάδνπκε πάληα ηνπο όξνπο ρξήζεο ζηα δηάθνξα sites
• Έρνπκε ην δηθαίσκα λα ξσηήζνπκε ό,ηη ζέινπκε ζρεηηθά κε ηα
πξνζσπηθά καο δεδνκέλα πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία
▫ Οθείινπκε, βάζεη ηνπ λόκνπ, λα ιάβνπκε ζαθή απάληεζε εληόο 15
εκεξώλ

• Έρνπκε ην δηθαίσκα λα δεηήζνπκε δηαγξαθή πξνζσπηθώλ καο
δεδνκέλσλ
▫ Με εμαίξεζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη,
βάζεη λόκνπ, λα ην ηθαλνπνηήζεη εληόο 15 εκεξώλ

Ιδιωςικόςηςα και Διαδίκςσξ (1/5)
• Η νηθνλνκία, ε δηνίθεζε αιιά θαη γεληθόηεξα ε θνηλσλία
εμαξηάηαη από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, θαη ησλ
δηθηύσλ
• Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο ζα βξεζεί
ζην κέζν κηαο θνηλσλίαο γεκάηεο θηλδύλνπο, όπνπ ζα ιείπεη ε
εκπηζηνζύλε, ελώ ε ηερλνινγία ζα απνηειεί έλαλ
αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε

Ιδιωςικόςηςα και Διαδίκςσξ (2/5)
• Η δηαδηθηπαθή ηδησηηθόηεηα:
▫ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ηδησηηθόηεηαο ζε
ζρέζε κε ηελ απνζήθεπζε, κεηαηξνπή, δηάζεζε ζε ηξίηνπο θαη
επίδεημε πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ έλα άηνκν, κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ
▫ απνηειεί κέξνο ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηε γεληθή απαίηεζε ησλ αηόκσλ λα κελ είλαη
δηαζέζηκα ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζε άιια άηνκα θαη
νξγαληζκνύο
▫ Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ηξίην πξόζσπν θαηέρεη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θάπνηνπ αηόκνπ, ε ηδησηηθόηεηα
αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αζθεί έλα ζεκαληηθό
βαζκό ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ
δεδνκέλσλ

Ιδιωςικόςηςα και Διαδίκςσξ (3/5)

Τα πξνζωπηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν νξίδνληαη
ωο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ
ηαπηνπνίεζε ελόο αηόκνπ

Ιδιωςικόςηςα και Διαδίκςσξ (4/5)
• Καηεγνξηνπνίεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηα θνηλσληθά δίθηπα (Schneier, 2010):
▫ Δεδνκέλα εμππεξέηεζεο: ηα νπνία θαηαρσξνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία
ελόο ινγαξηαζκνύ
▫ Δεδνκέλα γλωζηνπνίεζεο: ηα νπνία θαηαρσξνύληαη εζεινληηθά από ην
ρξήζηε
▫ Εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα: π.ρ. ηα ζρόιηα πνπ γίλνληαη ζε αλαξηήζεηο
▫ Σπκπηωκαηηθά δεδνκέλα: ηα νπνία αθνξνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν
αιιά έρνπλ θαηαρσξεζεί από άιιν άηνκν
▫ Δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο: ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε
δξαζηεξηόηεηα ησλ ρξεζηώλ θαη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε
▫ Σπλαγόκελα δεδνκέλα: ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηα δεδνκέλα
γλσζηνπνίεζεο, ην πξνθίι ή ηηο δξαζηεξηόηεηεο ελόο αηόκνπ

Ιδιωςικόςηςα και Διαδίκςσξ (5/5)
• Τν λνκηθό πιαίζην θαιύπηεη ηηο αθόινπζεο
ζεκαηηθέο πεξηνρέο:
▫ Πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθόηεηαο / ηδησηηθόηεηαο
▫ Καηαζηνιή
εγθιήκαηνο

ηνπ

νηθνλνκηθνύ

ειεθηξνληθνύ

▫ Πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
▫ Πξνζηαζία
πεξηερόκελν

από

παξάλνκν

θαη

αζέκηην

Διάκοιρη Δεδξμέμωμ Τασςξπξίηρηπ
• Δεδνκέλα πξνζσπηθήο ηαπηνπνίεζεο:
▫ Πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ηαπηνπνηνύλ
απεπζείαο έλα άηνκν
 Π.ρ.: όλνκα, ΑΦΜ, δηεύζπλζε, θ.ά.

• Δεδνκέλα κε πξνζσπηθήο ηαπηνπνίεζεο:
▫ Πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο
ηαπηνπνηνύλ απεπζείαο ην ρξήζηε κε
ζπγθεθξηκέλν άηνκν

δελ
έλα

 Π.ρ.:
όξνη
αλαδήηεζεο,
ηζηνξηθό
πεξηήγεζεο,
δηαδηθηπαθέο αγνξέο, ηξόπνη πιεξσκήο, θ.ά.

Πξλιςικέπ Ιδιωςικόςηςαπ (1/4)
• Αλαγξάθνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ ηζηόηνπσλ
• Απνηεινύλ ζηελ νπζία έλα είδνο ππόζρεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο
εηαηξείαο λα επεμεξγαζηεί ηα ηδησηηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηώλ ηεο
µε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν
• Θεσξείηαη ζαλ έλα είδνπο ζπκβνιαίνπ πνπ επηζπλάπηεηαη κεηαμύ
ησλ επηζθεπηώλ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηεο εηαηξείαο πνπ πξέπεη λα
ηεξείηαη από ηηο δύν πιεπξέο

• Απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ηξόπν πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθόηεηαο
ησλ ρξεζηώλ θαη όιν θαη πην ζπρλά ζηε δήισζε ηεο πνιηηηθήο
ηδησηηθόηεηαο ησλ εηαηξεηώλ πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ηξόπν ζπιινγήο ησλ ηδησηηθώλ δεδνκέλσλ, ζηε κε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ γηα άιινπο ζθνπνύο εθηόο ηεο
παξνύζαο ζπλαιιαγήο θαη ζηε κε παξνρή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ
πξνο ηξίηα κέξε

Πξλιςικέπ Ιδιωςικόςηςαπ (2/4)
• Μεηνλεθηήκαηα (Pollach 2007):
▫ Ο ρξήζηεο πξέπεη λα δηαβάζεη νιόθιεξε ηελ πνιηηηθή
ηδησηηθόηεηαο ηνπ ηζηόηνπνπ πξηλ απνθαζίζεη λα δώζεη
θάπνην κέξνο ησλ ηδησηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ, λα ζθεθηεί αλ
είλαη ηθαλνπνηεκέλνο µε όζα αλαγξάθνληαη θαη κεηά λα
απνθαζίζεη αλ ζπκθσλεί ή όρη
 Μεηά από απηή ηε ζπλήζσο θνπηαζηηθή δηαδηθαζία ζε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη θαη λα
δηαπξαγκαηεπηεί µε ηε δηαδηθηπαθή επηρείξεζε, δηαδηθαζία
ηδηαηηέξσο επίπνλε αθνύ δελ ππάξρνπλ έηνηκεο θόξκεο νπόηε
ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία λα ηελ θάλεη
είηε από µόλνο ηνπ είηε µέζσ απνζηνιήο ζύληνκνπ κελύκαηνο
(email) είηε κέζσ θάπνηνπ ηειεθώλνπ είηε κέζσ θάπνηνπ
άιινπ κέζνπ

Πξλιςικέπ Ιδιωςικόςηςαπ (3/4)
• Μεηνλεθηήκαηα (Pollach 2007)…:
▫ Η πνιηηηθή ηδησηηθόηεηαο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα
αιιάμεη αλά πάζα ζηηγκή
 Κάζε λέα αιιαγή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ηδησηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε ζπιιερζεί από θάπνηα
πξνεγνύκελε έθδνζε ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθόηεηαο πνπ
πηζαλόλ λα πξόζθεξε επηπιένλ πξνζηαζία
 Επίζεο δελ ππάξρεη θάπνηνο απηόκαηνο κεραληζκόο ή
πξσηόθνιιν πνπ λα ελεκεξώλεη δηαξθώο ην ρξήζηε γηα
ηηο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο ηδησηηθόηεηαο ησλ
δηαδηθηπαθώλ επηρεηξήζεσλ

Πξλιςικέπ Ιδιωςικόςηςαπ (4/4)
• Μεηνλεθηήκαηα (Pollach 2007)…:
▫ Καλέλαο θπζηθόο ή ηερληθόο (ειεθηξνληθόο) κεραληζκόο δελ κπνξεί λα
επηβιέπεη, λα ειέγρεη θαη ην θπξηόηεξν λα πξνιακβάλεη ηε µε ηήξεζε
ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή ηδησηηθόηεηαο ηεο επηρείξεζεο
▫ Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε ελεξγήζεη αληίζεηα µε ηα όζα
πξνβιέπεη ζηελ πνιηηηθή ηδησηηθόηεηά ηεο ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα ην
εληνπίζεη από µόλνο ηνπ θαη έπεηηα λα ιάβεη λνκηθά κέηξα ώζηε λα
απνδεκησζεί από ηε µε ηήξεζε εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ησλ
δειώζεσλ πξνζηαζίαο ησλ ηδησηηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ
▫ Σηελ πξάμε:
 είλαη ζρεδόλ αδύλαην ν απιόο ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
επνπηεύεη ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη µε ηα ηδησηηθά ηνπ δεδνκέλα θαη
πώο απηά δηαρεηξίδνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο → ε ηήξεζε ή µε ηεο
πνιηηηθήο ηδησηηθόηεηαο επαθίεηαη ζηελ απηνξξύζκηζε ησλ ίδησλ ησλ
εηαηξεηώλ θαη ζην βαζκό εκπηζηνζύλεο θαη αμηνπηζηίαο πνπ θαιιηεξγνύλ
ζηνπο ρξήζηεο/πειάηεο ηνπο

