CED mailing 2018-13: Kαθοδήγηση του ΣΕΟ σχετικά με τους

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α.Π.255_20.2.2018

Αγαπητά Μέλη του ΣΕΟ,
Ίσως θα θυμάστε τις συζητήσεις που είχαμε στην τελευταία μας Ολομέλεια για
το νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-ΓΚΠΔ (General Data
Protection Regulation/GDPR) και τις πιθανές επιπτώσεις του στα οδοντιατρεία.
Αν θυμάστε, ο ΓΚΠΔ επιβάλλεται να εφαρμοσθεί από το Μάιο του 2018
(25.5.2018) και μια πτυχή του που μας προβλημάτισε ήταν εκείνη των Data
Protection Officers (Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων). Η Ομάδα Δράσης του
ΣΕΟ για την «Εσωτερική Αγορά» συνέταξε ένα έγγραφο καθοδήγησης για την
εφαρμογή του ΓΚΠΔ, που εστιάζει στους αποκαλούμενους Υπευθύνους
Προστασίας Δεδομένων (DPOs). H καθοδήγηση αυτή σας ενημερώνει για το
πλαίσιο, τις χρονικές διορίες, τη σπουδαιότητα για τα οδοντιατρεία, τις
απαιτούμενες ενέργειες και συστάσεις. Επιπλέον, θα βρείτε μιαν επιτομή των
πιο σημαντικών αλλαγών στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.
Εξ άλλου θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει
ένα πρακτικό διαδικτυακό εργαλείο (υλικό πρακτικής καθοδήγησης -online
practical guidance tool)
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eudata-protection-rules_en

που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις και θα απευθύνεται στους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις. Η Κομισιόν σκοπεύει να
προωθήσει την εν λόγω καθοδήγηση στις στοχευόμενες ομάδες κοινού μέσω
ενημερωτικής εκστρατείας για τις επιχειρήσεις κα τους πολίτες κατά την
περίοδο πριν και μετά τον Μάιο του 2018.
Παρακαλούμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην περίπτωση που
έχετε ερωτήματα. Εάν υπάρχουν εξελίξεις στη χώρα σας, θα θέλαμε να μας
κρατάτε ενήμερους και ενδεχομένως να φανεί χρήσιμος ο διάλογος μεταξύ
των μελών του ΣΕΟ ως προς το πώς έχουν προσεγγίσει το ζήτημα σε εθνικό
επίπεδο.
Με τιμή,
Από το γραφείο του ΣΕΟ στις Βρυξέλλες
Βλ. επίσης https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-43-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
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Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ για την
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φεβρουάριος 2018
Πλαίσιο




Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection
Regulation/GDPR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 είναι
ένας Κανονισμός με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκουν να ενισχύσουν και να
ενοποιήσουν την προστασία δεδομένων για όλους τους πολίτες εντός
της ΕΕ.
Ο Κανονισμός – στο Κεφάλαιο ΙV, Τμήμα 4, Άρθρα 37-39 εξειδικεύει τις
απαιτήσεις για το διορισμό, τη θέση και τα καθήκοντα των Υπευθύνων
Προστασίας Δεδομένων (DPOs).

Γιατί είναι σημαντικό αυτό για τους οδοντιάτρους;

Oι Εθνικές Αρχές πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ΓΚΠΔ
και θα μπορούσαν να απαιτήσουν από τα οδοντιατρεία να ορίσουν έναν
DPO.

Ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-andfundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

της «Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για την προστασία δεδομένων» – του
συμβουλευτικού φορέα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083, δηλώνουν ότι οι ιδιώτες ιατροί (το
ίδιο θα ισχύσει και για τους οδοντιάτρους) δεν χρειάζονται DPO, τα ΚράτηΜέλη δεν δεσμεύονται από τις κατευθυντήριες αυτές και παραμένει ασαφές
πότε ακριβώς χρειάζεται να οριστεί ένας DPO.

Aνάλογα με την εθνική ενσωμάτωση, τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει
σε αύξηση του διοικητικού και οικονομικού βάρους για τους ιδιώτες
οδοντιάτρους.
Διορίες

Ο Κανονισμός δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016
 Θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018
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Ανάληψη απαιτούμενης δράσης



Να έρθετε σε επαφή με τις εθνικές σας κυβερνήσεις προκειμένου να
διαπιστώσετε σε ποια φάση της εφαρμογής βρίσκονται οι αρχές και
ποιες είναι οι προθέσεις/σκέψεις τους για τους DPOs.
Να βρείτε μια εφικτή λύση για τους οδοντιάτρους (δηλ. προσδιορίστε το
όριο για την υποχρέωση ενός DPO χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
κατευθυντήριες) στο εθνικό σας πλαίσιο και προτείνετε την στους
ιθύνοντες.

Συστάσεις


Γενικώς, το ΣΕΟ υπογραμμίζει ότι η προστασία δεδομένων πρέπει να
ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τα προσωπικά δεδομένα των
ασθενών είναι αναγκαίο να φυλάσσονται με την ύψιστη προσοχή.

Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
o Ο ΓΚΠΔ προβλέπει ότι o ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(DPO) είναι υποχρεωτικός όταν οι βασικές δραστηριότητες του
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία (στην
περίπτωσή μας του οδοντιατρείου ή του οδοντιάτρου) συνιστούν
πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, απαιτούν τακτική και συστηματική
παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη
κλίμακα.
o Υπάρχουν, κατά συνέπεια, δύο κριτήρια που πρέπει να ληφθούν
υπόψη στη συζήτηση για το εάν είναι αναγκαίος ένας DPO:
 Πόσα άτομα περιλαμβάνει το οδοντιατρείο των οποίων η
βασική δραστηριότητα είναι η επεξεργασία δεδομένων;
 Tα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε μεγάλη κλίμακα;
o Κριτήριο 1: Βασική δραστηριότητα
 Κατά τη γνώμη μας, δεν είναι βασική δραστηριότητα του
οδοντιάτρου να διενεργεί επεξεργασία δεδομένων, αλλά μια
απαίτηση για τη θεραπεία ασθενών (η πραγματική βασική
δραστηριότητα). Ταυτοχρόνως, οι οδοντίατροι μπορεί να έχουν
προσωπικό του οποίου η βασική δραστηριότητα να είναι η
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Εάν δεν
υπάρχει σημαντικός αριθμός προσωπικού του οποίου η βασική
δραστηριότητα είναι η επεξεργασία δεδομένων, δεν θα πρέπει να
απαιτείται ένας DPO.
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o Kριτήριο 2: Μεγάλη κλίμακα






Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 (Αrticle 29 WP)1 παρέχει περαιτέρω
καθοδήγηση ως προς τον ορισμό της μεγάλης κλίμακας:
 Ο αριθμός των εμπλεκομένων υποκειμένων των δεδομένων –
είτε ως συγκεκριμένος αριθμός, είτε ως ποσοστό επί του
συναφούς πληθυσμού,


Ο όγκος των δεδομένων και/ή το εύρος των διαφόρων στοιχείων
δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία,



Η διάρκεια ή ο μόνιμος χαρακτήρας της δραστηριότητας
επεξεργασίας δεδομένων ,

 Η γεωγραφική έκταση της δραστηριότητας επεξεργασίας
Τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι
το εν λόγω ιατρείο επεξεργάζεται ιδιαιτέρως μεγάλα μεγέθη δεδομένων
προκειμένου να απαιτείται ορισμός DPO. Ο μέσος όρος των
οδοντιατρείων, δεν θα πρέπει , κατά συνέπεια, να θεωρείται ότι
πραγματοποιούν επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.
Διενέργεια Εκτιμήσεων Αντικτύπου σχετικά με την προστασία
δεδομένων

o Θεωρούμε ότι τα ίδια κριτήρια πρέπει να ισχύσουν και για την εκτίμηση
του εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που εισάγονται με τον ΓΚΠΔ για
τις επιλεγόμενες Διενέργειες Εκτιμήσεων Αντικτύπου σχετικά με την
Προστασία Δεδομένων (DPIAs) – Κεφάλαιο ΙV, Τμήμα 3, Άρθρα 35-36 –
που θα διενεργούνται όπου η χρήση νέων τεχνολογιών για την
επεξεργασία δεδομένων είναι πιθανό να καταλήγει σε σοβαρούς
κινδύνους για τα δικαιώματα και την ελευθερία των προσώπων.
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[Σημ. τ.μ.]: Δράσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 / του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η

ομάδα εργασίας του άρθρου 29, στην οποία συμμετέχουν όλες οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων,
περιλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διαδραματίζει καίριο ρόλο για την προετοιμασία
της εφαρμογής του κανονισμού, εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς. Ως φορείς επιβολής του κανονισμού και σημεία άμεσης επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι
εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι οι καταλληλότερες για να παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια δικαίου ως προς
την ερμηνεία του κανονισμού.
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