Αθήνα, 08.12.2020

ΑΙΤΗΣΗ
Προς: τον Πρόεδρο της «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», κ. Κωνσταντίνο
Μενουδάκο

Της: Homo Digitalis Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΘΕΜΑ: Αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την έκδοση
Γνωμοδότησης επί της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης
μετακίνησης

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ. 1, στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΔΠ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως αρμόδια εποπτική αρχή είναι
αρμόδια για την παρακολούθηση και την επιβολή του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το
άρθρο 57, παρ. 1, στοιχείο (η) , κάθε εποπτική αρχή διενεργεί στο έδαφος της έρευνες σχετικά με
την εφαρμογή του Κανονισμού. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 58, παρ. 3, στοιχείο (β) κάθε αρχή
ελέγχου διαθέτει πραγματικές συμβουλευτικές εξουσίες μεταξύ των οποίων να εκδίδει, με δική της
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς το εθνικό κοινοβούλιό της, την κυβέρνησή της ή,
σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, προς άλλα όργανα και οργανισμούς καθώς και προς το κοινό για
κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού.

Επίσης, βάσει του άρθρου 13 περιπτώσεις α’, δ’ και θ’ του Ν.4624/2019, η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: ΑΠΔΠΧ) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και
την εφαρμογή του Ν.4624/2019 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκδίδει οδηγίες και απευθύνει

συστάσεις για κάθε θέμα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και
παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις
στο βαθμό που έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δ.Σ. της Homo Digitalis με το παρόν αίτημα επιζητά την έκδοση
γνωμοδότησης από την ΑΠΔΠΧ αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων1
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (στο εξής: ΓΓΠΠ) σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων
SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης μετακίνησης. Είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση της ΑΠΔΠΧ
λόγω των εξαιρετικά σοβαρών προκλήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων
των πολιτών της Ελληνικής Επικράτειας που ανακύπτουν από τη μη τήρηση των εκ του νόμου
προβλεπόμενων υποχρεώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι τη ΓΓΠΠ, κατά την συλλογή
τους σε καθημερινή βάση.

Μάλιστα, η ανάγκη αυτή επιτείνεται λόγω των πρόσφατων δηλώσεων του Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Πέτσα, του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κ. Πιερρακάκη, και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή, κ. Σταμπουλίδη2, σχετικά με το χρόνο διατήρησης αλλά και τον “επιτρεπόμενο” αριθμό
μηνυμάτων οι οποίες εν αρχή μεν φάνηκαν αντιφατικές μεταξύ τους, ανακλήθηκαν δε λίγο αργότερα·
παρόλα αυτά παρέμεινε νεφελώδες το τοπίο σχετικά με τη χρήση του ειδικού αριθμού 13033 με
αποτέλεσμα να έχει προκληθεί σύγχυση στους Έλληνες πολίτες σχετικά με τα ισχύοντα. Στην
παρούσα επισυνάπτεται σχετική επιστολή της Homo Digitalis προς τους ως άνω φορείς, προκειμένου
να διασαφηνιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Οι ελλείψεις και τα κενά στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ενισχύουν την ανασφάλεια αυτή και δεν παρέχουν σαφείς κατευθυντήριες
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Homo Digitalis αναγνωρίζει το πολύ δύσκολο έργο που έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό και την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των
πολιτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το κράτος, όπως απορρέει από την αρχή του κράτους
δικαίου και την καταστατική υποχρέωση προς σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με
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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με
την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης μετακίνησης, Διαθέσιμη εδώ: data-protection
policy (forma.gov.gr)
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βλ ενδεικτικά: https://www.ant1news.gr/Society/article/585524/lockdown-apantiseis-se-ola-ta-erotimatagia-tis-metakiniseis , https://www.skaitv.gr/episode/enimerosi/atairiastoi/2020-11-10-10/atairiastoi10112020 και https://www.youtube.com/watch?v=cbAu2geroe0

το εθνικό και το διεθνές δίκαιο. Αν και ο περιορισμός των ανωτέρω δικαιωμάτων ενδέχεται να
δικαιολογείται ενόψει επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας
υγείας, πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένες εγγυήσεις και σε κάθε περίπτωση να έχει εξαιρετικό
χαρακτήρα.

Εν προκειμένω, οι έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία δεν μπορούν να οδηγήσουν
στη μαζική, παρατεταμένη, και χωρίς επαρκή νομική βάση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
των προσώπων που μετακινούνται εντός της ελληνικής επικράτειας. Μετά λύπης μας παρατηρούμε
ότι η ΓΓΠΠ, κατά τη σύνταξη της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την κατ’
εξαίρεση μετακίνηση μέσω της αποστολής SMS, δεν έχει προβλέψει αποτελεσματικά τις απαραίτητες
εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, που μετακινούνται εντός της
ελληνικής επικράτειας.

Είναι αποδεκτό ότι η χρήση του 13033 δεν είναι υποχρεωτική, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές
προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών και ελπίζουμε ότι δε θα καταστεί
υποχρεωτική στο μέλλον. Οι εναλλακτικές αυτές περιλαμβάνουν την έντυπη φόρμα που διατίθεται
μέσω του forma.gov.gr και τη χρήση χειρόγραφης βεβαίωσης. Δεδομένης όμως της αβεβαιότητας
που υπάρχει όσον αφορά στο μέλλον και στη διάρκεια που θα έχουν τα ληφθέντα μέτρα είναι κρίσιμο
η ΑΠΔΠΧ να λάβει θέση για το ως άνω ζήτημα το οποίο δεν είναι αμελητέο λόγω της ευρείας χρήσης
του. Είναι επίσης σημαντικό να γνωμοδοτήσει σχετικά η ΑΠΔΠΧ, καθώς ανεξαρτήτως της μελλοντικής
χρήσης του αριθμού, έχουν ήδη σταλεί εκατομμύρια μηνύματα για σκοπούς μετακίνησης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δηλώσει ότι κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας από τις 23 Μαρτίου
έως τις 4 Μαΐου εστάλησαν 110 εκατομμύρια SMS μετακίνησης.3

Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου
Η ΓΓΠΠ αποδέχεται ότι η υπό συζήτηση πράξη επεξεργασίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ
και του Ν. 4624/2019. Στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τα ως άνω νομοθετήματα εκδίδει Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την υπηρεσία που παρέχεται στον πολίτη να
αποστέλλει δωρεάν τηλεπικοινωνιακό μήνυμα (SMS) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το
κινητό τηλέφωνό του κάθε φορά που εξέρχεται της οικίας του, εκδίδει Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων. Η υπό συζήτηση Πολιτική είναι αναρτημένη στον ιστότοπο “Βεβαίωση
Άδειας Κυκλοφορίας (forma.gov.gr)”.
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Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 4 ΜαΪου 2020, https://mindigital.gr/archives/1408

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά στην επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων μέσω της αποστολής SMS στον ειδικό αριθμό 13033, όπως ορίζεται ρητά σε
αυτήν.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των SMS αφορά στο σύνολο του πληθυσμού της
ελληνικής επικράτειας, καθώς η αποστολή μηνύματος στο 13033 είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο
μέσο προκειμένου να μετακινηθεί κάποιος πολίτης εντός αυτής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα
με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Στη συνέχεια, τονίζονται κάποιες αστοχίες και ελλείψεις, τις οποίες έχει ήδη επισημάνει η Homo
Digitalis στην ΓΓΠΠ αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την
αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033.4

Συλλογή Δεδομένων
Σύμφωνα με την αναρτημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι:

-

όνομα,

-

επώνυμο,

-

διεύθυνση κατοικίας/διεύθυνση εργασίας,

-

δεδομένα που αφορούν τον σκοπό/προορισμό της μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένης και
της διεύθυνσης του προορισμού,

-

ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά για συλλογή “δεδομέν(ων) που αφορούν το σκοπό/προορισμό της
μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης του προορισμού”5. Σύμφωνα με τις σχετικές
οδηγίες στην ιστοσελίδα https://forma.gov.gr/ για το περιεχόμενο του SMS, ο αποστολέας του SMS
δεν περιλαμβάνει σε αυτό τη διεύθυνση του προορισμού του. Αντίθετα, η διεύθυνση προορισμού
περιλαμβάνεται μόνο στις χειρόγραφες βεβαιώσεις. Αν η συλλογή της διεύθυνσης προορισμού
εφαρμόζεται και στην περίπτωση του SMS, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτή
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βλ. σχετικά την από 30/3/2020 επιστολή της Homo Digitalis στη ΓΓΠΠ:
https://www.homodigitalis.gr/posts/5357 και την από 2/12/2020 επιστολή της Homo Digitalis στη
ΓΓΠΠ:https://www.homodigitalis.gr/posts/8029
5
Ενότητα 3, παρ. 1 Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

συλλέγεται, καθώς και αν παρέχονται τα δεδομένα θέσης (location data) από τους παρόχους κινητής
τηλεφωνίας. Όπως αναφέρεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα έχουν και «συνεργαζόμενοι πάροχοι στο πλαίσιο υποστήριξης της
υπηρεσίας»6. Για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε στη συνέχεια.

Σε δεύτερο στάδιο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ένας από τους λόγους μετακίνησης εν μέσω
COVID-19 είναι η μετάβαση σε γιατρό, φαρμακείο ή νοσοκομείο. Τα δεδομένα που αφορούν τις ως
άνω κατηγορίες μετάβασης αποτελούν δεδομένα υγείας. Ως υγεία νοείται κάθε πληροφορία που
ανάγεται τόσο στη βιολογική όσο και στην ψυχική κατάσταση υγείας του ανθρώπου.

Αν θεωρήσουμε ότι τυγχάνουν επεξεργασίας τα ως άνω δεδομένα τότε απαιτείται ειδική νομική
βάση, η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, δεν προβλέπεται για τη συλλογή των δεδομένων υγείας
στην αναφερόμενη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων
Στο κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφεται η νομική βάση της
επεξεργασίας των δεδομένων, η οποία όμως φαίνεται να συγχέεται με το σκοπό επεξεργασίας των
δεδομένων.

Γίνεται αναφορά σε τρεις διαφορετικές νομικές βάσεις:
1) Η άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας,
2) Η συμμόρφωσή της με τις νόμιμες υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο,
3) Η εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την
άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.

Η αναφορά σε διαφορετικές νομικές βάσεις προκαλεί σύγχυση στα υποκείμενα δεδομένων, καθώς
δεν είναι σαφές ποια από αυτές εφαρμόζεται.
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Ενότητα 5, παρ. 2 Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη
Η ως άνω σύγχυση που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων επιτείνεται, καθώς δεν είναι σαφές
ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα των υποκειμένων. Στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων αναφέρεται ρητά πως “Πρόσβαση μπορεί να έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή συνεργαζόμενοι πάροχοι στο πλαίσιο υποστήριξης
της υπηρεσίας”7.

Αυτή η διατύπωση μας ωθεί να αναρωτηθούμε ποιος έχει πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα, αλλά και
ποια είναι η σκοπιμότητα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Υφυπουργείου και της Γενικής
Γραμματείας να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Είναι κατανοητό ότι ενδέχεται
ορισμένοι υπάλληλοι να πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα για την
αντιμετώπιση τεχνικού προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξηγείται για ποιο λόγο οι εν
λόγω υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, καθ’ ότι αυτά τηρούνται για ελάχιστο
χρονικό διάστημα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον, ανακύπτει το ζήτημα πρόσβασης στα δεδομένα από συνεργαζόμενους παρόχους, που
δημιουργεί αντίφαση, αφού στην Ενότητα 5, παρ. 1 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων αναφέρεται ρητά πως τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Πώς είναι δυνατόν τα
δεδομένα να μη διαβιβάζονται σε τρίτους, αλλά να έχουν σε αυτά πρόσβαση συνεργαζόμενοι
πάροχοι; Η ΓΓΠΠ δε θεωρεί τους “συνεργαζόμενους παρόχους” ως “τρίτους”; Αν πράγματι γίνεται
διαβίβαση προς συνεργαζόμενους παρόχους, τότε όχι μόνο η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων οφείλει να ενημερώνει για τη διαβίβαση προς τρίτους, αλλά οφείλει και να ενημερώνει
ρητά τα υποκείμενα των δεδομένων για την ταυτότητα των τρίτων, παρέχοντας τα στοιχεία
επικοινωνίας τους και το ρόλο τους στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας από κοινού ή όχι, Εκτελούντες την Επεξεργασία).

Στοιχεία επικοινωνίας με τον DPO
Τέλος, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ άρθρο 37, παρ. 1, στοιχείο α), απαιτείται ο ορισμός Υπευθύνου
Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO) για την εν λόγω επεξεργασία. Στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων απουσιάζει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση για τον ορισμό του, όπως και
τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού.
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Ενότητα 5, παρ. 2 Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει ότι “τα δεδομένα τηρούνται από την ΓΓΠΠ
για το χρονικό διάστημα από την αποστολή του γραπτού μηνύματος του πολίτη στο 13033 και μέχρι
την απάντηση που λαμβάνει ο πολίτης. Όταν ο πολίτης λαμβάνει την απάντηση στο κινητό του τα
προσωπικά του δεδομένα είτε διαγράφονται είτε ανωνυμοποιούνται και τηρούνται αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς”8.

Από τα συγκεκριμένα εδάφια προκύπτει ότι δε ρυθμίζεται ο ακριβής ή ο μέγιστος χρόνος
διατήρησης των προσωπικών δεδομένων έως τη διαγραφή τους, εφόσον το υποκείμενο των
δεδομένων ενδέχεται να μην παραλάβει άμεσα την απάντηση εάν έχει απενεργοποιημένο το κινητό
του ή εάν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζει βλάβες στη λειτουργία του, ώστε το μήνυμα
παραμένει στο κέντρο διαβιβάσεως μηνυμάτων (Short Message Service Center -SMSC) ή στην κεραία
τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, δεν παρατίθενται τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή διαγραφής ή
ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας έλλειψη προβλεψιμότητας και
ανασφάλεια δικαίου. Εξάλλου, η διαδικασία ανωνυμοποίησης είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς εάν
δεν είναι αποτελεσματική τα δεδομένα μπορούν να επαναπροσδιοριστούν ως προσωπικά μέσω
διαδικασίας γνωστής ως ‘de-anonymization’ ΄ή ‘re-identification’ και έτσι να χάσουν την προστασία
που τους παρέχει η ανωνυμοποίηση.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων
Στο κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αναφορά στα δικαιώματα
των υποκειμένων δεδομένων στην πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας και
φορητότητας των προσωπικών δεδομένων9. Ωστόσο, εφόσον τα δεδομένα αυτά είτε διαγράφονται
αμέσως μόλις το υποκείμενο λάβει την απάντηση στο κινητό του είτε ανωνυμοποιούνται για
στατιστικούς λόγους, οπότε και παύουν να είναι προσωπικά, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα γιατί
δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα.

Τέλος, γίνεται αναφορά στο δικαίωμα εναντίωσης. Το εν λόγω δικαίωμα σαφώς προκύπτει εφόσον
η επεξεργασία βασίζεται στη νομική βάση της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο
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Ενότητα 3, παρ. 3 της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ενότητα 4 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

επεξεργασίας (άρθρο 6.1.ε ΓΚΠΔ). Ωστόσο, γίνεται στο πλαίσιο αυτό αναφορά σε ανάκληση της
συγκατάθεσης, η οποία δεν έχει κανένα πεδίο εφαρμογής στην παρούσα περίπτωση ειδικά, αλλά και
σε σχέση με το δικαίωμα εναντίωσης γενικά. Επομένως, πρόκειται για ανακρίβεια στο κείμενο της
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω
σύγχυση στα υποκείμενα των δεδομένων.

Εκτίμηση Αντικτύπου και Προηγούμενη Διαβούλευση με την Αρχή
Ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
αφορά στο αν έχει διενεργηθεί εκ μέρους της ΓΓΠΠ Εκτίμηση Αντικτύπου όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 35 του ΓΚΠΔ. Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού η ΓΓΠΠ ως υπεύθυνος
επεξεργασίας θα έπρεπε να προβεί σε προηγούμενη Διαβούλευση με την Αρχή, καθώς και σύμφωνα
με την αιτιολογική σκέψη 96 του ΓΚΠΔ αυτή (η διαβούλευση)“θα πρέπει επίσης να πραγματοποιείται
κατά την εκπόνηση ενός νομοθετικού ή κανονιστικού μέτρου που προβλέπει την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της
σχεδιαζόμενης επεξεργασίας προς τον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, να μετριάζονται οι κίνδυνοι για
το υποκείμενο των δεδομένων”.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και δεδομένου ότι:
α) Το κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιέχει ασάφειες συντακτικές,
αλλά και νοηματικές (για παράδειγμα χρήση ορισμών οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ποτέ στο
κείμενο της Πολιτικής) δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο σύγχυση στον αναγνώστη,
β) Η ΓΓΠΠ δεν έχει προχωρήσει σε διορθωτικές αλλαγές της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων από το Μάρτιο που έλαβε αντίστοιχη επιστολή της Homo Digitalis (επισυνάπτεται)
ενισχύοντας την ανασφάλεια δικαίου για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών,
γ) Διαφαίνεται κίνδυνος να παραβιαστούν δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών τα οποία έχουν
κατοχυρωθεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ).
δ) Της ευρείας χρήσης της υπηρεσίας αποστολής SMS στο 13033 από τους πολίτες που μετακινούνται
εντός της Ελληνικής επικράτειας, τόσο στο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν, αλλά ενδεχομένως και
στο εγγύς μέλλον.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ την έκδοση γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα επί της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης
μετακίνησης.

ΚΑΛΟΥΜΕ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να ανταποκριθεί στο αίτημά
μας και να αναλάβει αυτή την συμβουλευτική και εποπτική της εξουσία.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΜΕ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να επιληφθεί κατά
προτεραιότητα και όσο το δυνατόν πιο άμεσα του εν λόγω ζητήματος, καθότι η επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας αφορά το σύνολο των πολιτών που
διαβιούν και μετακινούνται στην Ελληνική Επικράτεια κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού
του κορονοϊού, ενώ αφορά στο σύνολο των μετακινήσεων τους οποιοδήποτε λόγο και σε κάθε πτυχή
της καθημερινής τους ζωής εκτός της οικίας τους.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΗΟΜΟ DIGITALIS

Επισυνάπτονται:
1) Επιστολή της Homo Digitalis προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από
30.03.2020 με θέμα «Υποβολή προτάσεων και σχολίων για την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την
αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης μετακίνησης»
2) Ανοιχτή Επιστολή της Homo Digitalis προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
κοινοποιούμενη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), τον Υπουργό Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνηση, κ. Πιερρακάκη, το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή, κ. Σταμπουλίδη από 2.12.2020 με θέμα «Υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με
την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης μετακίνησης».

