ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Λήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
6 ηεο Απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Θνπλίνπ 2008 ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ».
Άξζξν 1
θνπόο θαη πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 24 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. θνπόο ηνπ παξόληνο λόκνπ είλαη ε κεηαθνξά ζην ειιεληθό δίθαην ηνπ
Κεθαιαίνπ 6 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Θνπλίνπ 2008 (ΕΕ
L210 ηεο 06/08/2008, ζει. 1-11) ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο
ζπλεξγαζίαο, ηδίσο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ
δηαζπλνξηαθνύ εγθιήκαηνο.
2. Οη δηαηάμεηο πνπ αθνινπζνύλ εθαξκόδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ή
έρνπλ παξαζρεζεί δπλάκεη ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο
ζηα άξζξα 1 έσο 23 απηήο.
Άξζξν 2
Οξηζκνί
(άξζξν 24 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο λόκνπ, λννύληαη σο:
α) «Επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα», νπνηαδήπνηε εξγαζία ή
ζεηξά εξγαζηώλ πνπ εθηειείηαη επί δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, είηε κε απηόκαηα
κέζα είηε όρη, όπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε νξγάλσζε, ε απνζήθεπζε, ε
πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε δηαινγή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε,
ε θνηλνιόγεζε κέζσ παξνρήο, δηάδνζεο ή άιινπ ηξόπνπ δηάζεζεο, ε επζπγξάκκηζε, ν
ζπλδπαζκόο, ην θιείδσκα, ε δηαγξαθή ή ε εμάιεηςε δεδνκέλσλ. Η επεμεξγαζία θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ παξόληνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θαηά πόζνλ ήηαλ
επηηπρήο ε αλαδήηεζε.
β) «Απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο», ε άκεζε πξόζβαζε ζηα
απηνκαηνπνηεκέλα αξρεία άιινπ θνξέα, κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε αληαπόθξηζε ζηε
δηαδηθαζία αλαδήηεζεο.
γ) «Υαξαθηεξηζκόο», ε επηζήκαλζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα ρσξίο ζθνπό λα πεξηνξηζζεί ε επεμεξγαζία ηνπο ζην κέιινλ.
δ) «Κιείδσκα», ε επηζήκαλζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα κε ζθνπό λα πεξηνξηζζεί ε επεμεξγαζία ηνπο ζην κέιινλ.
Άξζξν 3
θνπόο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
(άξζξν 26 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κόλνλ γηα ηνπο
ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξαζρεζεί ηα δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε
2008/615/ΔΕΤ. H επεμεξγαζία γηα άιινπο ζθνπνύο επηηξέπεηαη κόλν κε πξνεγνύκελε
άδεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν θαη ππό ηελ επηθύιαμε κόλνλ ηνπ
εζληθνύ δηθαίνπ θαη ηδίσο ηνπ λ. 2472/1997 (Α΄ 50). Αλ ην παξέρνλ θξάηνο κέινο είλαη ε
Ειιάδα, ε άδεηα παξέρεηαη, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζεκείνπ επαθήο, από ηελ αξρή ηνπ
πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, εθόζνλ ε ελ ιόγσ επεμεξγαζία γηα
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άιινπο ζθνπνύο επηηξέπεηαη δπλάκεη ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ.
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2. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 3, 4
θαη 9 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ (πξνθίι DNA, δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα) από ηελ
εζληθή αξρή αλαδήηεζεο ή ζύγθξηζεο (Δηεύζπλζε Εγθιεκαηνινγηθώλ Εξεπλώλ ηεο
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο - Δ.Ε.Ε.) επηηξέπεηαη κόλνλ πξνθεηκέλνπ:
α) λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ πθίζηαηαη αληηζηνηρία κεηαμύ ησλ ζπγθξηλόκελσλ
πξνθίι DNA ή δαθηπινζθνπηθώλ δεδνκέλσλ,
β) λα πξνεηνηκαζζεί θαη λα ππνβιεζεί αζηπλνκηθή ή δηθαζηηθή αίηεζε λνκηθήο
ζπλδξνκήο ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην, ζε πεξίπησζε αληηζηνηρίαο κεηαμύ ησλ
δεδνκέλσλ απηώλ,
γ) λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7.
Η αξκόδηα αξρή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν (Δ.Ε.Ε.) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα
πνπ ηεο παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 3, 4 θαη 9 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ
(πξνθίι DNA θαη δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα) κόλνλ όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο ζύγθξηζεο, ησλ απηόκαησλ απαληήζεσλ ζηηο αλαδεηήζεηο ή ησλ
θαηαγξαθώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7. Σα παξερόκελα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη ακέζσο
κεηά ηε ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ή ηηο απηόκαηεο απαληήζεηο ζηηο αλαδεηήζεηο, εθηόο
εάλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηώζεηο β΄ θαη γ΄.
3. Σα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο απόθαζεο
2008/615/ΔΕΤ (άδεηεο θπθινθνξίεο νρεκάησλ) κέζσ ηνπ εζληθνύ ζεκείνπ επαθήο,
(Δηεύζπλζε Αλάπηπμεο, πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Εθαξκνγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ) ρξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ όηαλ απηό απαηηείηαη γηα
ην ζθνπό ησλ απηόκαησλ απαληήζεσλ ζε δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ή ησλ θαηαγξαθώλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7. Σα παξερόκελα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη ακέζσο κεηά ηηο
απηόκαηεο απαληήζεηο ζηηο αλαδεηήζεηο, εθηόο εάλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
γηα ηηο θαηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7. Η εζληθή αξρή πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ηελ αλαδήηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ απάληεζε,
κόλν γηα ηε δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία έιαβε ρώξα ε αλαδήηεζε.
Άξζξν 4
Αξκόδηεο αξρέο
(άξζξν 27 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε επεμεξγαζία
κόλν από ηηο αξρέο, ηνπο θνξείο θαη ηα δηθαζηήξηα πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηόρσλ ηνπ άξζξνπ 3.
2. Η αξκόδηα αξρή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν παξέρεη ηα δεδνκέλα ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζε άιιεο νληόηεηεο κόλν κε πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ
παξέρνληνο θξάηνπο κέινπο. Η ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ εζληθνύ
ζεκείνπ επαθήο. Η παξνρή ζε άιιε νληόηεηα ζεσξείηαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997, ν νπνίνο θαη εθαξκόδεηαη
ζηελ πεξίπησζε απηή.
Άξζξν 5
Αθξίβεηα, επίθαηξνο ραξαθηήξαο θαη δηάξθεηα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ
(άξζξν 28 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. Οη αξκόδηεο εζληθέο αξρέο νη νπνίεο θαηά ην λ. 2472/1997 είλαη νη ππεύζπλνη
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνληαη ζε άιια θξάηε
κέιε δπλάκεη ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ, εμαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηνλ
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επίθαηξν ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. Όηαλ πξνθύπηεη απηνδηθαίσο (ex officio) ή
από αλαθνξά ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα όηη έρνπλ παξαζρεζεί
εζθαικέλα δεδνκέλα ή δεδνκέλα πνπ δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ παξαζρεζεί, απηό
θνηλνπνηείηαη ακειιεηί, κέζσ ηνπ εζληθνύ ζεκείνπ επαθήο, ζην ιακβάλνλ θξάηνο κέινο.
Όηαλ ιακβάλνλ θξάηνο κέινο είλαη ε Ειιάδα, ε αξκόδηα αξρή πνπ ρεηξίδεηαη ην θάθειν
ππνρξενύηαη λα δηνξζώζεη ή λα δηαγξάςεη θαηά πεξίπησζε ηα ελ ιόγσ δεδνκέλα, θαζώο
θαη λα ελεκεξώζεη ζρεηηθώο ηηο αξρέο, ηνπο θνξείο, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο νληόηεηεο ηνπ
άξζξνπ 4, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη από απηνύο ε ππνρξεσηηθή δηόξζσζε ή δηαγξαθή.
Σα παξερόκελα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα δηνξζώλνληαη, εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη
όηη είλαη εζθαικέλα. Εάλ ν ιακβάλσλ θνξέαο εύινγα ζεσξεί όηη ηα παξαζρεζέληα
δεδνκέλα είλαη εζθαικέλα ή όηη ζα έπξεπε λα δηαγξαθνύλ, ελεκεξώλεη πάξαπηα ην
θνξέα ν νπνίνο ηα παξέζρε.
2. Σα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε αθξίβεηα ακθηζβεηείηαη από ην πξόζσπν ζην νπνίν
αλαθέξνληαη θαη ησλ νπνίσλ ε αθξίβεηα ή αλαθξίβεηα δελ δύλαηαη λα απνδεηρζεί,
επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιειε εηδηθή έλδεημε, θαη’ αίηεζε ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. Η εηδηθή έλδεημε ηίζεηαη από ηνλ εθάζηνηε ππεύζπλν
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο ελεκεξώλεη ηηο αξρέο, ηνπο θνξείο, ηα δηθαζηήξηα
θαη ηηο νληόηεηεο ηνπ άξζξνπ 4. Η εηδηθή έλδεημε κπνξεί λα αθαηξείηαη αλ πξνθύςνπλ
λεόηεξα ζηνηρεία ή ζηνηρεία πνπ δελ είραλ ιεθζεί αξρηθώο ππόςε, ηθαλά λα ζεκειηώζνπλ
ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη κόλν κε άδεηα ηνπ πξνζώπνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη
ηα δεδνκέλα ή βάζεη απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα.
3. Σα παξαζρεζέληα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία δελ ζα έπξεπε λα
έρνπλ παξαζρεζεί ή ιεθζεί, δηαγξάθνληαη. Σα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ παξαζρεζεί θαη
ιεθζεί λνκίκσο δηαγξάθνληαη:
α) Αλ δελ απαηηνύληαη πιένλ γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ. Όηαλ
από άιιν θξάηνο κέινο παξέρνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ρσξίο λα έρνπλ
δεηεζεί, ν ιακβάλσλ θνξέαο ειέγρεη θαηά πόζνλ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνύο γηα
ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξαζρεζεί.
β) Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο κέγηζηεο πεξηόδνπ δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
νξίδεη ην εζληθό δίθαην ηνπ παξέρνληνο θξάηνπο κέινπο, εθόζνλ ν παξέρσλ θνξέαο
ελεκέξσζε ηνλ ιακβάλνληα θνξέα γηα ηελ ελ ιόγσ κέγηζηε πεξίνδν θαηά ηελ παξνρή
ησλ δεδνκέλσλ.
Εθόζνλ κπνξεί εύινγα λα ζεσξεζεί όηη ε δηαγξαθή απηή ζα έζηγε ηα ζπκθέξνληα
ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, απηά θιεηδώλνληαη αληί λα
δηαγξαθνύλ. Σν θιείδσκα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, όπσο
απηόο νξίδεηαη ζην λ. 2472/1997, ν νπνίνο θαη ην θνηλνπνηεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ηηο
νληόηεηεο ηνπ άξζξνπ 4. Σα θιεηδσκέλα δεδνκέλα κπνξνύλ λα παξέρνληαη ή λα
ρξεζηκνπνηνύληαη κόλνλ γηα ην ζθνπό ν νπνίνο εκπόδηζε ηε δηαγξαθή ηνπο.
4. Με ηελ επηθύιαμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ εζληθνύ
δηθαίνπ πνπ νξίδνπλ ην ρξόλν δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα δελ
ζίγνληαη.
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Άξζξν 6
Σερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο
ησλ δεδνκέλσλ
(άξζξν 29 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. Οη παξέρνληεο θαη ιακβάλνληεο θνξείο ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηά ηεο ηπραίαο ή
κε εμνπζηνδνηεκέλεο θαηαζηξνθήο, ηπραίαο απώιεηαο, κε εμνπζηνδνηεκέλεο
πξόζβαζεο, κε εμνπζηνδνηεκέλεο ή ηπραίαο αιινίσζεο θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο
θνηλνιόγεζεο.
2. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο ξπζκίδνληαη ζηελ απόθαζε 2008/616/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
23εο Θνπλίνπ 2008 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ, ηα νπνία
εμαζθαιίδνπλ όηη:
α) ιακβάλνληαη ηα πιένλ ζύγρξνλα ηερληθά κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ζηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη
ηελ αθεξαηόηεηά ηνπο,
β) ρξεζηκνπνηνύληαη δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη αδεηνδόηεζεο πνπ
αλαγλσξίδνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαηά ηελ πξνζθπγή ζε δίθηπα γεληθήο
πξόζβαζεο θαη
γ) κπνξεί λα ειεγρζεί ην παξαδεθηό ησλ αλαδεηήζεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 7
παξάγξαθνη 2, 4 θαη 5.
Άξζξν 7
Καηαγξαθή: εηδηθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαη ηε κε
απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή
(άξζξν 30 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. Ο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν θαη ν θνξέαο αλαδήηεζεο έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα θαηαγξάθνπλ θάζε κε απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή θαη θάζε κε
απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα
εμαθξηβώλεηαη ην παξαδεθηό ηεο παξνρήο. Η θαηαγξαθή πεξηέρεη ηηο αθόινπζεο
πιεξνθνξίεο:
α) ην ιόγν ηεο παξνρήο,
β) ηα παξερόκελα δεδνκέλα,
γ) ηελ εκεξνκελία ηεο παξνρήο θαη
δ) ην όλνκα ή ηνλ θσδηθό αλαθνξάο ηνπ θνξέα αλαδήηεζεο θαη ηνπ θνξέα πνπ
δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν.
2. Σα θαησηέξσ εθαξκόδνληαη ζηηο απηνκαηνπνηεκέλεο αλαδεηήζεηο δεδνκέλσλ
βάζεη ησλ άξζξσλ 3, 9 θαη 12 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ (πξνθίι DNA,
δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα θαη άδεηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ) θαη ζηελ
απηνκαηνπνηεκέλε ζύγθξηζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο απόθαζεο απηήο
(απηνκαηνπνηεκέλε ζύγθξηζε πξνθίι DNΑ):
α) Μόλν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα όξγαλα ησλ εζληθώλ ζεκείσλ επαθήο κπνξνύλ
λα δηελεξγνύλ απηνκαηνπνηεκέλεο αλαδεηήζεηο ή ζπγθξίζεηο. Ο θαηάινγνο ησλ ελ ιόγσ
εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ δηαηίζεηαη, θαηόπηλ αίηεζεο, ζηηο αξρέο ειέγρνπ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε.
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β) Κάζε παξνρή θαη ιήςε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ην
θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν θαη ην θνξέα αλαδήηεζεο θαηαγξάθεηαη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ θαηά πόζνλ ήηαλ επηηπρήο ε αλαδήηεζε. Η
θαηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
αα) ηα παξερόκελα δεδνκέλα,
ββ) ηελ εκεξνκελία θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή ζηηγκή ηεο παξνρήο θαη
γγ) ην όλνκα ή ηνλ θσδηθό αλαθνξάο ηνπ θνξέα αλαδήηεζεο θαη ηνπ θνξέα πνπ
δηαρεηξίδεηαη ην αξρείν.
Ο θνξέαο αλαδήηεζεο θαηαγξάθεη επίζεο ην ιόγν ηεο αλαδήηεζεο ή παξνρήο
θαζώο θαη ηελ αλαγλσξηζηηθή κνλάδα ηνπ νξγάλνπ πνπ δηεμήγαγε ηελ αλαδήηεζε θαη
ηνπ νξγάλνπ πνπ παξήγγεηιε ηελ αλαδήηεζε ή ηελ παξνρή.
3. Ο θνξέαο πνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηαγξαθή γλσζηνπνηεί ακέζσο ηα
θαηαγξαθέληα δεδνκέλα θαηόπηλ αίηεζεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ηνπ ζρεηηθνύ θξάηνπο κέινπο, ην αξγόηεξν εληόο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ από ηε ιήςε ηεο
αίηεζεο. Σα θαηαγξαθέληα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηνπο εμήο
ζθνπνύο:
α) παξαθνινύζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ,
β) αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ.
4. Σα θαηαγξαθέληα δεδνκέλα πξνζηαηεύνληαη κε θαηάιιεια κέηξα έλαληη ηεο
αλάξκνζηεο ρξήζεο θαη άιισλ κνξθώλ αληηθαλνληθήο ρξήζεο θαη δηαηεξνύληαη επί δύν
έηε. Μεηά ηελ πεξίνδν δηαηήξεζεο, ηα θαηαγξαθέληα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη ακέζσο.
5. Τπεύζπλεο γηα ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο, όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ή ηε ιήςε
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ
Υαξαθηήξα θαη θαηά πεξίπησζε νη αξκόδηεο δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο.
Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεηήζεη από ηηο αξρέο απηέο λα ειέγμνπλ, θαηά ιόγν
αξκνδηόηεηάο ηνπο, ηε λνκηκόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ.
Αλεμάξηεηα από ηέηνηα αηηήκαηα, νη ελ ιόγσ αξρέο θαη νη θνξείο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα
ηελ θαηαγξαθή δηελεξγνύλ ηπραίνπο ειέγρνπο ηεο λνκηκόηεηαο ηεο παξνρήο, βάζεη ησλ
ζρεηηθώλ αξρείσλ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηώλ δηαηεξνύληαη επί 18 κήλεο πξνο
επηζεώξεζε από ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. Μεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ, θαηαζηξέθνληαη ακέζσο. Η Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα κπνξεί λα θαιείηαη από ηελ αλεμάξηεηε αξρή
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ άιινπ θξάηνπο κέινπο λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηεο ζύκθσλα
κε ην εζληθό δίθαην, ελώ κπνξεί, αληηζηνίρσο, λα θαιεί ε ίδηα ηελ αλεμάξηεηε αξρή
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ άιινπ θξάηνπο κέινπο λα αζθήζεη απηή ηα θαζήθνληά ηεο,
ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην ηνπ ηειεπηαίνπ. Η Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα εθηειεί ηα θαζήθνληα επηζεώξεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
ακνηβαία ζπλεξγαζία, ηδίσο κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ.
Άξζξν 8
Δηθαηώκαηα ελεκέξσζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ πξνζώπσλ ζηα νπνία
αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα
(άξζξν 31 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
1. Αλ ην πξόζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε
ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 2472/1997, ιακβάλεη, θαηόπηλ απόδεημεο ηεο ηαπηόηεηάο
ηνπ , πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία όζνλ
αθνξά ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ηνλ απνδέθηε ή ηηο νκάδεο
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απνδεθηώλ, ηνλ επηδησθόκελν ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηε λνκηθή βάζε ηεο
επεμεξγαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2472/1997, κε γεληθά θαηαλνεηή δηαηύπσζε θαη ρσξίο αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηεξήζεηο.
Επηπιένλ, ην πξόζσπν απηό δηθαηνύηαη λα δεηεί ηε δηόξζσζε ησλ αλαθξηβώλ δεδνκέλσλ
θαη ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ παξάλνκα ζε επεμεξγαζία, ρσξίο
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε.
2. Κάζε πξόζσπν, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ όζνλ αθνξά
ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθύγεη ελώπηνλ ηεο Αξρήο
Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ.
2472/1997. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Αξρή επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2472/1997.
3. Η έλαληη ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα αζηηθή επζύλε
θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ιόγσ παξάβαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο, δηέπεηαη από ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997. Η έλαληη ηνπ
πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα αζηηθή επζύλε ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ
λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ιόγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο,
δηέπεηαη από ηα άξζξα 105 θαη 106 ηνπ Εηζαγσγηθνύ Νόκνπ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
4. ε πεξίπησζε παξνρήο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα δπλάκεη ηεο
απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ από θνξέα άιινπ θξάηνπο κέινπο, ε ιακβάλνπζα εζληθή αξρή
δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηελ αλαθξίβεηα ησλ παξαζρεζέλησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ
λα απνθύγεη ηελ επζύλε ηεο έλαληη ηνπ δεκησζέληνο ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Αλ ην Δεκόζην ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαηαδηθαζηεί ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιόγσ ρξήζεο αλαθξηβώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία
δηαβηβάζζεθαλ ζηε ιακβάλνπζα εζληθή αξρή, ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο αλαδεηάηαη
πιήξσο από ην θνξέα παξνρήο ησλ δεδνκέλσλ. Αληηζηνίρσο, αλ ιακβάλσλ θνξέαο
άιινπ θξάηνπο κέινπο θαηαδηθαζζεί ζε απνδεκίσζε ιόγσ ηεο αλαθξίβεηαο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ από αξκόδηα εζληθή αξρή, ην Δεκόζην ή ην νηθείν λνκηθό
πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά πεξίπησζε, επηζηξέθεη πιήξσο ζηνλ ιακβάλνληα
θνξέα ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο.
Άξζξν 9
Ελεκέξσζε θαη’ αίηεζε ησλ θξαηώλ κειώλ
(άξζξν 32 ηεο απόθαζεο 2008/615/ΔΕΤ)
Η ιακβάλνπζα εζληθή αξρή ελεκεξώλεη ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ
παξέζρε ηα δεδνκέλα, ύζηεξα από αίηεκά ηεο, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ
παξαζρεζέλησλ δεδνκέλσλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο.
Άξζξν 10
Σειηθέο δηαηάμεηο
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο θαη 14 ηνπ λ. 2472/1997 εθαξκόδνληαη αλάινγα
θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε
2008/615/ΔΕΤ, εθηόο αλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εηζάγνπλ εηδηθόηεξε ξύζκηζε.
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Άξζξν 11
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

Αζήλα,

2017
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