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Θέμα: Αναφορά 0837/2011, του Gianfranco Concetti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει επισημάνει ενδεχόμενη παραβίαση της προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από το ίδρυμα INPDAP στο Teramo, στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών σχετικά 
με επίσχεση αμοιβών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Ο αναφέρων διατείνεται ότι το ίδρυμα INPDAP του Teramo κοινοποίησε παράτυπα 
προσωπικά του δεδομένα, καθώς απέστειλε αντίγραφο εντολής επίσχεσης αμοιβών στο 
ίδρυμα INPDAP του Ascoli Piceno καθώς και στο δικαστήριο του Teramo και τους 
ενημέρωσε ότι ο αναφέρων λαμβάνει σύνταξη από το INPDAP του Ascoli Piceno. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι η εντολή επίσχεσης αμοιβών επιδόθηκε αποκλειστικά στο 
INPDAP του Teramo, το οποίο συνεπώς δεν είχε δικαίωμα να την κοινοποιήσει σε τρίτο. Ο 
αναφέρων ζητεί από την αρχή προστασίας δεδομένων να διερευνήσει την υπόθεση και να 
επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις κατά του INPDAP του Teramo για παραβίαση των 
δικαιωμάτων του αναφέροντος για προστασία των προσωπικών του δεδομένων. 

Η οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων 1 ορίζει το νομικό πλαίσιο για την 
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επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη. Προβλέπει τις 
αρχές που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο δραστηριότητας επεξεργασίας προκειμένου αυτή 
να είναι νόμιμη. Θεσπίζει επίσης τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να διασφαλισθεί το 
θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Επίσης, οφείλουν να 
συστήσουν δημόσιες ανεξάρτητες αρχές (αρχές προστασίας δεδομένων), οι οποίες θα είναι 
αρμόδιες για τον έλεγχο στην επικράτειά τους της τήρησης των διατάξεων που έχουν εγκρίνει 
τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας. Οι αρχές προστασίας δεδομένων είναι επίσης 
αρμόδιες να δέχονται καταγγελίες από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει 
να ενημερώνονται για την έκβαση της καταγγελίας. Η οδηγία προβλέπει επίσης το δικαίωμα 
κάθε προσώπου σε δικαστική προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματός του για 
προστασία των προσωπικών του δεδομένων. 

Βάσει της οδηγίας, η κοινοποίηση των στοιχείων από το INPDAP του Teramo στους 
προαναφερθέντες φορείς αποτελεί διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων. Για να είναι νόμιμη η 
επεξεργασία, πρέπει να πληροί όλες τις νομικές προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 
7 της οδηγίας: 

 το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή 

 είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης που δεσμεύει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή 

 είναι απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου της 
επεξεργασίας ή 

 είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή 

 είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην 
άσκηση δημοσίας εξουσίας ή 

 είναι απαραίτητη για την επίτευξη του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό 
τον όρο ότι προέχει το συμφέρον ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Παρόμοιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα.

Στην προκειμένη περίπτωση, η κοινοποίηση των στοιχείων από το INPDAP του Teramo 
ενδεχομένως να ήταν απαραίτητη είτε για την τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του εν 
λόγω φορέα είτε για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος από το INPDAP. 
Εναπόκειται στις εθνικές αρχές, και ιδίως στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali), να εξετάσουν αν στο πλαίσιο της εν λόγω κοινοποίησης 
έχει τηρηθεί το δίκαιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, 
σε αντίθετη περίπτωση, να λάβουν τα δέοντα μέτρα για την επιβολή της τήρησης του δικαίου. 
Ο αναφέρων θα μπορούσε να έχει απευθύνει την καταγγελία του απευθείας στην αρμόδια 
ιταλική αρχή ή να έχει αξιοποιήσει τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του βάσει του 
ιταλικού δικαίου ώστε να διασφαλίσει την τήρηση του δικαιώματός του σε προστασία των 

                                                                                                                                                  
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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προσωπικών του δεδομένων. 
Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών (άρθρο 258 
της Συνθήκης), ο έλεγχος και η επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών, και κυρίως των αρχών ελέγχου της 
προστασίας των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια ούτε για τον έλεγχο 
της νομιμότητας των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων από φορείς και οργανισμούς, 
ούτε για τη διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης αλλά ούτε και για την 
επιβολή κυρώσεων.

Συμπεράσματα

Ο αναφέρων θα μπορούσε να αποταθεί για την υπόθεσή του στην αρμόδια αρχή ελέγχου της
προστασίας των δεδομένων της Ιταλίας (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ώστε 
να διασφαλισθεί στην προκειμένη περίπτωση η τήρηση του δικαιώματός του στην προστασία 
των προσωπικών του δεδομένων. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121

00186 Roma
Τηλ. +39 06 69677 1· Fax +39 06 69677 785

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του βάσει του 
ιταλικού δικαίου, ώστε να διασφαλισθεί στην προκειμένη περίπτωση η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.


