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ΑΡΘΡΟ 3 ΓΚΠΔ
• Άρθρο 3 → Εδαφικό πεδίο εφαρμογής ΓΚΠΔ –
Ποιοι φορείς (υπεύθυνοι επεξεργασίας ή
εκτελούντες την επεξεργασία) εντός ή εκτός Ε.Ε.
διέπονται από το ΓΚΠΔ ;
• ≠ Άρθρο 2 → Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής ΓΚΠΔ
– Ποιες δραστηριότητες διέπονται από το ΓΚΠΔ ;
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Σχετικές διατάξεις/κείμενα :
•
•
•
•
•

Άρθρο 3 ΓΚΠΔ
Άρθρο 27 ΓΚΠΔ → Ορισμός εκπροσώπου
Αιτιολογικές Σκέψεις 22-25, 80 ΓΚΠΔ
Κατευθυντήριες Γραμμές 3/2018 ΕΣΠΔ
C – 131/12 (Google Spain), C – 230/14 (Weltimmo), C –
191/15 (Verein fur Konsumenteninformation), C – 210/16
(Wirtschaftsakademie), C – 585/08 και C – 144/09 (Pammer
v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. και Hotel Alpenhof v
Heller).
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Δύο κριτήρια υπαγωγής στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής
του ΓΚΠΔ
• 3 παρ. 1 → κριτήριο εγκατάστασης (establishment)
• 3 παρ. 2 → κριτήριο στόχευσης (targeting)
• 3 παρ. 3 → εφαρμογή δικαίου κράτους μέλος δύνάμει δημοσίου
διεθνούς δικαίου
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3 παρ. 1: Κριτήριο εγκατάστασης
• Άρθρο 3 παρ. 1 → Τρεις προϋποθέσεις:
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΕ ή εκτελούντος στην ΕΕ

2. Επεξεργασία ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3. ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ της επεξεργασίας (εντός ή εκτός ΕΕ)
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3 παρ. 1: Κριτήριο εγκατάστασης
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην ΕΕ

 Αιτ. Σκ. 22 →
 ουσιαστική και πραγματική άσκηση δραστηριότητας, έστω και μικρής έκτασης
(πχ μέσω ενός μόνο υπαλλήλου)
 μέσω σταθερών ρυθμίσεων.
Αδιάφορος ο νομικός τύπος των ρυθμίσεων αυτών. (πχ θυγατρική,
υποκατάστημα, γραφείο)
 C – 230/14 (Weltimmo) → ευέλικτη ερμηνεία εγκατάστασης ιδιαίτερα για
παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ WELTIMMO
 C – 191/15 (Verein fur Konsumenteninformation) → ευρεία έννοια, αλλά όχι
χωρίς περιορισμούς.
Δεν αρκεί να είναι προσβάσιμη στην ΕΕ η ιστοσελίδα της εκτός ΕΕ
επιχείρησης για να θεωρηθεί ότι αυτή έχει εγκατάσταση στην ΕΕ.
Ο ορισμός εκτελούντος εγκατεστημένου στην ΕΕ δεν σημαίνει ότι ο εκτός ΕΕ
ΥΕ έχει εγκατάσταση εντός ΕΕ.
Ο εκπρόσωπος του άρ. 27 ΓΚΠΔ δεν ταυτίζεται με εγκατάσταση του εκτός ΕΕ
ΥΕ στην ΕΕ.
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3 παρ. 1: Κριτήριο εγκατάστασης
• Επεξεργασία ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Ανάλυση κατά περίπτωση.
 Αδιάσπαστος δεσμός (inextricable link) μεταξύ της επεξεργασίας δεδομένων που
τελείται από τον εκτός ΕΕ ΥΕ/εκτελούντα και της δραστηριότητας της εντός ΕΕ
εγκατάστασης.
 C – 131/12 (Google Spain) → οικονομικός δεσμός μεταξύ της εγκατάστασης στην ΕΕ και
του εκτός ΕΕ ΥΕ, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή της εγκατάστασης στην επεξεργασία. Οι
διαφημιστικές και εμπορικές δραστηριότητες της Google Spain καθιστούσαν τη μηχανή
αναζήτησης της Google Inc. (ΗΠΑ) οικονομικά αποδοτική. ΑΡΑ → η συγκεκριμένη
επεξεργασία διέπεται από το ισπανικό δίκαιο προστασίας δεδομένων.
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου την οποία διαχειρίζεται κινέζικη
εταιρεία, επεξεργάζεται δεδομένα στην Κίνα. Όμως έχει ιδρύσει ένα ευρωπαϊκό
γραφείο στη Γαλλία με σκοπό να υλοποιεί προωθητικές καμπάνιες που απευθύνονται
στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι προωθητικές αυτές καμπάνιες συμβάλλουν στην
κερδοφορία της ιστοσελίδας ΑΡΑ → η επεξεργασία από την κινέζικη ιστοσελίδα διέπεται
από το ΓΚΠΔ.
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3 παρ. 1: Κριτήριο εγκατάστασης
• ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ της επεξεργασίας (εντός ή εκτός ΕΕ)
 Αδιάφορο εάν τα υποκείμενα των δεδομένων βρίσκονται στην ΕΕ
 Αδιάφορη η ιθαγένεια των υποκειμένων

 Αιτ. Σκ. 14 ΓΚΠΔ: «…προστασία για τα φυσικά πρόσωπα…ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή
τόπου διαμονής»

• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ → Γαλλική εταιρεία έχει αναπτύξει μια εφαρμογή
συλλογικής χρήσης ΙΧ (car-sharing) που απευθύνεται αποκλειστικά σε
πελάτες σε Μαρόκο, Αλγερία και Τυνησία. Η υπηρεσία παρέχεται μόνο σε
αυτές τις χώρες, ωστόσο η σχετική επεξεργασία δεδομένων διεξάγεται
από τον ΥΕ στη Γαλλία.

 Η συλλογή των δεδομένων γίνεται εκτός ΕΕ, όμως η μετέπειτα επεξεργασία τους
γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης του ΥΕ στη Γαλλία.
 Η επεξεργασία διέπεται από το ΓΚΠΔ, ανεξαρτήτως του τόπου ή της ιθαγένειας των
υποκειμένων.
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3 παρ. 1: Κριτήριο εγκατάστασης
• Εφόσον η συγκεκριμένη επεξεργασία εμπίπτει στο άρ. 3 παρ. 1
→ εφαρμογή του ΓΚΠΔ στον ΥΕ ή εκτελούντα την επεξεργασία.
→ ανάλογα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον καθένα
με βάση το ΓΚΠΔ
• Παράδειγμα: ΥΕ εγκατεστημένος στην ΕΕ χρησιμοποιεί εκτελούντα
εγκατεστημένο στην Ινδία. Ο ΥΕ υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις
που επιβάλλει το ΓΚΠΔ στους ΥΕ.
 28 παρ. 1 ΓΚΠΔ: χρήση εκτελούντων που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις, ώστε η
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
28 παρ. 3 ΓΚΠΔ: σύμβαση μεταξύ ΥΕ και εκτελούντος.
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3 παρ. 1: Κριτήριο εγκατάστασης
• Επεξεργασία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης
εκτελούντος στην ΕΕ.
 ΥΕ εκτός πεδίου εφαρμογής ΓΚΠΔ χρησιμοποιεί εκτελούντα υπαγόμενο στο ΓΚΠΔ.
 η εγκατάσταση του εκτελούντος δεν θεωρείται εγκατάσταση του ΥΕ. Ο εκτός ΕΕ ΥΕ

επεξεργάζεται δεδομένα στο πλαίσιο των δικών του δραστηριοτήτων.
 Ο ΥΕ δεν υπόκειται στο ΓΚΠΔ απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιεί εκτελούντα
υπαγόμενο στο ΓΚΠΔ.
 Ο εκτελών θα υπάγεται στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ στους εκτελούντες (άρ.
28 παρ. 2, 3, 4, 5, 6, άρ. 29, άρ. 30, παρ. 2, άρ. 31, άρ. 33 κλπ.)

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΥΕ εγκατεστημένος στην Ινδία προσφέρει τα προϊόντα του μόνο στην
ινδική αγορά (δεν υπάγεται στο ΓΚΠΔ ούτε βάσει του άρ. 3 παρ. 2). Χρησιμοποιεί
εκτελούντα εντός ΕΕ για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών του. Μόνο ο
εκτελών οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ
στους εκτελούντες.
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3 παρ. 2: Κριτήριο στόχευσης (targeting)
• Άρθρο 3 παρ. 2 → Τρεις προϋποθέσεις
 ΥΕ ή εκτελών ΜΗ εγκατεστημένος στην ΕΕ
 επεξεργασία δεδομένων υποκειμένων που ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
 επεξεργασία σχετιζόμενη με
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΑΓΑΘΩΝ στα ως άνω υποκείμενα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ πληρωμής
Η’
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ συμπεριφοράς εντός ΕΕ
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3 παρ. 2: Κριτήριο στόχευσης (targeting)
• ΥΕ ή εκτελών ΜΗ εγκατεστημένος στην ΕΕ
 ΔΕΝ εφαρμόζεται ο μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας
 Υποχρέωση ορισμού εκπροσώπου

• Επεξεργασία δεδομένων υποκειμένων που ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
 ΟΤΑΝ γίνεται η προσφορά αγαθών/υπηρεσιών ή παρακολουθείται η
συμπεριφορά τους
Αδιάφορη η ιθαγένεια των υποκειμένων
 Αιτ. Σκ. 14 ΓΚΠΔ: «…προστασία για τα φυσικά πρόσωπα…ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή
τόπου διαμονής»
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3 παρ. 2: Κριτήριο στόχευσης (targeting)
• επεξεργασία σχετιζόμενη με ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΑΓΑΘΩΝ στα
ως άνω υποκείμενα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ πληρωμής
 περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (άρ. 1
παρ. 1 Οδηγίας 2015/1535)
 Αιτ. Σκ. 23 →
 «…πρέπει να εξακριβωθεί αν ο ΥΕ ή ο εκτελών ΠΡΟΔΗΛΩΣ αποσκοπεί να
παράσχει υπηρεσίες στα υποκείμενα εντός ΕΕ»
 ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
• απλή προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα/email/στοιχεία
ΥΕ/εκτελούντος/μεσάζοντα στην ΕΕ
• χρήση γλώσσας της χώρας εγκατάστασης του ΥΕ

επικοινωνίας

του

 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
• χρήση γλώσσας/νομίσματος ΕΕ
• δυνατότητα παραγγελίας σε γλώσσα ΕΕ
• αναφορά σε πελάτες εντός ΕΕ
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3 παρ. 2: Κριτήριο στόχευσης (targeting)
• Αιτ. Σκ. 23
 C – 585/08 και C – 144/09 (Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. και
Hotel Alpenhof v Heller)
 Κανονισμός Βρυξέλλες Ι για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 Κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας έμπορος, «κατευθύνει» τη
δραστηριότητά του προς το κράτος μέλος κατοικίας του καταναλωτή.
 Πληρωμή μηχανής αναζήτησης από τον ΥΕ/εκτελούντα ώστε καταναλωτές εντός ΕΕ να
έχουν εύκολη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του.
 Ρητή αναφορά σε τουλάχιστον ένα ΚΜ εντός ΕΕ σε σχέση με την προσφερόμενη
υπηρεσία/αγαθό.
 Διεθνής φύση της σχετικής δραστηριότητας (πχ τουριστική)
 Διάθεση διεύθυνσης ή τηλεφωνικού αριθμού για χρήση από ΚΜ ΕΕ
 Χρήση ευρωπαϊκού domain name
 Χρήση γλώσσας/νομίσματος ΕΕ. Παράδοση προϊόντων εντός ΕΕ
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3 παρ. 2: Κριτήριο στόχευσης (targeting)
• επεξεργασία σχετιζόμενη με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς
των υποκειμένων εντός ΕΕ
 Αιτ. Σκ. 24 →
 «…πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο φυσικά πρόσωπα παρακολουθούνται στο
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής διαμόρφωσης προφίλ, ιδίως με σκοπό
να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν το φυσικό πρόσωπο ή να αναλυθούν ή να
προβλεφθούν οι προσωπικές του προτιμήσεις, οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες του»
 Παρακολούθηση → ο ΥΕ έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό για την ικανοποίηση του οποίου
συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα.
→ ΌΧΙ οποιαδήποτε συλλογή ή ανάλυση δεδομένων
→ Πχ συμπεριφορική διαφήμιση, γεωεντοπισμός για σκοπούς
μάρκετινγκ, υπηρεσίες επιγραμμικής παροχής προσωποποιημένων
αναλύσεων υγείας και διατροφής, wearables, smart devices
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3 παρ. 2: Κριτήριο στόχευσης (targeting)
• Παράδειγμα → Εταιρεία προώθησης πωλήσεων με έδρα στον
Καναδά παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορικό κέντρο στην
Ιταλία, με βάση την ανάλυση των κινήσεων των πελατών εντός του
εμπορικού κέντρου, οι οποίες συλλέγονται μέσω Wi-Fi.
 η ανάλυση των κινήσεων των πελατών στην Ιταλία μέσω Wi-Fi συνιστά
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους από τον ΥΕ στον Καναδά.
 Η εν λόγω επεξεργασία εμπίπτει στον ΓΚΠΔ
Ο Καναδός ΥΕ πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο στην ΕΕ βάσει του άρ. 27.
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Ορισμός εκπροσώπου
• Άρθρο 27, αιτ. σκ. 80
 αφορά ΥΕ ή εκτελούντα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ βάσει
του άρ. 3 παρ. 2
 άρ. 27 παρ. 2 → εξαιρέσεις από την υποχρέωση ορισμού εκπροσώπου
 επεξεργασία περιστασιακή
 επεξεργασία που δεν περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό ειδικές κατηγορίες δεδομένων
(κριτήρια επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας βλ. WP 243 DPO)
 επεξεργασία που δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα φπ
Η’
 επεξεργασία από δημόσια αρχή ή φορέα

 εγκατάσταση εκπροσώπου → ένα από τα ΚΜ όπου βρίσκονται τα
υποκείμενα των οποίων τα δεδομένα είναι αντικείμενο επεξεργασίας
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Ορισμός εκπροσώπου
• Άρθρο 27, αιτ. σκ. 80
 ορισμός με γραπτή εντολή του ΥΕ/εκτελούντος
 νομικό ή φυσικό πρόσωπο
 ενεργεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του ΥΕ/εκτελούντος όσον αφορά
τις υποχρεώσεις του τελευταίου με βάση το ΓΚΠΔ.
 σημείο επαφής με τα υποκείμενα και τις εποπτικές αρχές.
 OΧΙ DPO → ασυμβίβαστο με την απαιτούμενη ανεξαρτησία και αυτονομία
του DPO
 ο διορισμός του δεν επηρεάζει την ευθύνη του ΥΕ/εκτελούντος και δεν θίγει
τις προσφυγές που μπορούν να ασκηθούν κατά του ΥΕ/εκτελούντος
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Ορισμός εκπροσώπου
Αιτ. Σκ. 80 και Κατευθυντήριες Γραμμές 3/2018 → ο θεσμός του
εκπροσώπου αποσκοπεί στην δυνατότητα κίνησης διαδικασιών επιβολής
εναντίον του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΥΕ/εκτελούντος
 τι σημαίνει «διαδικασίες επιβολής»;; Υποχρέωση συνεργασίας με την
εποπτική αρχή μέσω παροχής εγγράφων και πληροφοριών ;; Επιβολή
προστίμων και διορθωτικών μέτρων (άρ. 83, 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ) ;;
 προβληματική η επιβολή προστίμων στην πράξη. Ανάγκη ανάπτυξης
μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας (άρ. 50 ΓΚΠΔ)
 ανασταλτικός παράγοντας για εκτός ΕΕ επιχειρήσεις λόγω της
απροθυμίας και του υψηλού κόστους των παρόχων υπηρεσιών
εκπροσώπησης.
 μετακύληση του κόστους στους καταναλωτές.
 προστατευτισμός
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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