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Θέμα: Παραβίαση του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων από το ενδεχομένως 
παράνομο πλαίσιο συγκατάθεσης της IAB Europe

Σύμφωνα με σχέδιο απόφασης της βελγικής αρχής προστασίας δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι η IAB 
Europe παραβιάζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Ο αναγνωριστικός κωδικός που δημιουργείται για κάθε άτομο βάσει της επιλογής στην οποία αυτό 
προβαίνει στα αναδυόμενα μηνύματα συγκατάθεσης πρέπει να θεωρείται δεδομένο προσωπικού 
χαρακτήρα, γεγονός που καθιστά την IAB Europe υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων αρμόδια για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών.

Σύμφωνα με το Ιρλανδικό Συμβούλιο για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ICCL)1, η IAB Europe γνώριζε πριν 
από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ότι η συμβατική διαφήμιση βάσει παρακολούθησης δεν 
ήταν συμβατή με τη συγκατάθεση βάσει του ΓΚΠΔ. Τα αναδυόμενα μηνύματα συγκατάθεσης της IAB 
Europe εμφανίζονται σε πάνω από το 80 % των ευρωπαϊκών ιστότοπων και εφαρμογών2. Η υποβολή 
προσφορών σε πραγματικό χρόνο (Real‑Time Bidding), το κύριο σύστημα διαφήμισης βάσει 
παρακολούθησης, μεταδίδει τη συμπεριφορά και την πραγματική τοποθεσία των χρηστών σε χιλιάδες 
εταιρείες, δισεκατομμύρια φορές την ημέρα.

Υποτίθεται ότι το σύστημα συγκατάθεσης της IAB Europe έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι πολίτες να 
ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους από τον κλάδο της 
διαδικτυακής διαφήμισης. Ωστόσο, οι επιλογές που κάνουν οι πολίτες δεν φαίνεται να έχουν σημασία.

Δεδομένου του ενδεχομένως παράνομου πλαισίου συγκατάθεσης της IAB Europe, ερωτάται η 
Επιτροπή:

1. Πώς θα προστατεύονται τα δεδομένα των χρηστών και ποιες επιλογές έχουν οι χρήστες ώστε να 
ανακαλέσουν την πρόσβαση των εταιρειών σε αυτά;

2. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για επαρκές πλαίσιο συγκατάθεσης και πώς μπορούν να επιβληθούν;

3. Εντόπισε η Επιτροπή στοιχεία για την ασυμβατότητα της διαφήμισης βάσει παρακολούθησης με 
τη συγκατάθεση βάσει του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο των ερευνών της σχετικά με τα συστήματα 
διαφημιστικής τεχνολογίας των τεχνολογικών εταιρειών;

1 Ιρλανδικό Συμβούλιο για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ICCL), Tracking-industry body IAB Europe told that it has 
infringed the GDPR, and its ‘consent’ pop-ups used by Google and other tech firms are unlawful, 2021. 
Κείμενο διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.iccl.ie/news/online-consent-pop-ups-used-by-google-and-
other-tech-firms-declared-illegal/

2 Lomas, N, IAB Europe says it’s expecting to be found in breach of GDPR, TechCrunch, 2021. Κείμενο 
διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://techcrunch.com/2021/11/05/iab-europe-tcf-gdpr-breach-belgium/


