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Νομική Βάση

 Συγκατάθεση;

 Υπέρτερο έννομο συμφέρον

Επεξεργασία απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση
του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος
επεξεργασίας (…) υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει
προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν
θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών

 Σκοπός: Προστασία Προσώπων ή/και Αγαθών.

 Έλεγχος συμπεριφοράς;

 Ηχητική καταγραφή ;
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Αρχή της αναλογικότητας

Η προσφορότητα και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιμάται με 
βάση τον κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιμετωπίσει 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
αποφεύγεται η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης για παραβάσεις 
ήσσονος σημασίας.

Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων 
πρέπει:

 τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού της 
επεξεργασίας 

 να μη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που 
ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται 

 να μην παραβιάζεται αυτό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως «νόμιμη 
προσδοκία κάποιου βαθμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» σε κάποιον 
χώρο 
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Ειδικότερα……

Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας είναι ιδίως 
οι ακόλουθες:

 Λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια

 Λήψη εικόνας από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών, κτιρίων 
ή άλλων χώρων

 Χώροι στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης
απαγορεύεται, καθώς προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του 
δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής

 Κάμερες με δυνατότητα στρέψης και εστίασης

 Δεδομένα ήχου

 Ελαχιστοποίηση δεδομένων με βάση την επιλογή συγκεκριμένων 
τεχνολογιών (privacy by design)

6



Δικαιώματα – Περιορισμοί – Εργαλεία 

 Χρονικός περιορισμός

 Περιορισμός αποδεκτών

 Ικανοποίηση δικαιωμάτων υποκειμένων 

 Εργαλεία συμμόρφωσης
 Αρχή της Λογοδοσίας  Αυξημένες υποχρεώσεις ΥΕ

 Privacy by Design / by Default

 Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στα προσωπικά δεδομένα

 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

 Τεκμηρίωση με αρχεία δραστηριότητας
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Ευχαριστώ !
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