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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0566/2019 του/της G.Z., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
νόμο για τις τηλεπικοινωνίες στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Σκοπός της αναφοράς είναι να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών να προσφέρουν μια 
υπηρεσία μέσω του διαδικτύου, η οποία να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τη 
διαφήμιση για την παροχή της υπηρεσίας έναντι αμοιβής, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς 
ιχνηλάτες που να αποθηκεύουν στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη. Οι υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, αλλά και άλλων μέσων ενημέρωσης, χρηματοδοτούνται 
όλο και περισσότερο από την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση 
με τον τρόπο αυτό είναι ανήθικη και απάνθρωπη. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων δεν εμποδίζει τις εταιρείες να εφαρμόζουν τις αμφισβητήσιμες πρακτικές τους. Μια 
εύλογη εναλλακτική λύση θα ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν αντ’ 
αυτού να προσφέρονται έναντι πληρωμής. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Μαΐου 2020

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ επίσης προβλέπονται λεπτομερείς κανόνες στον γενικό κανονισμό για την 
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προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)1. Όσον αφορά την επιγραμμική (συμπεριφορική) διαφήμιση, 
υπό την έννοια ότι οι διαφημίσεις βασίζονται στις προτιμήσεις του χρήστη, ισχύουν οι κανόνες, 
μεταξύ άλλων, σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις απαιτήσεις διαφάνειας και το δικαίωμα μη υπαγωγής σε αποφάσεις που 
βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, εφόσον οι εν λόγω αποφάσεις παράγουν έννομα αποτελέσματα ή ομοίως 
επηρεάζουν σημαντικά το υποκείμενο των δεδομένων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), η 
συμπεριφορική διαφήμιση δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης και, ως εκ τούτου, 
η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να θεμελιωθεί σε άλλη νομική 
βάση από το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ2. Επομένως, κατά κανόνα, η συγκατάθεση του χρήστη 
αποτελεί τη νομική βάση για συμπεριφορικές διαφημιστικές πρακτικές. Η συγκατάθεση δίνεται 
ελεύθερα, συγκεκριμένα, με πλήρη επίγνωση και με τη σαφή βούληση του υποκειμένου των 
δεδομένων3. Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων, σαφώς 
και ολοκληρωμένα σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης 
πρέπει να είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. 

Επιπλέον, κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας υπηρεσίας) τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση 
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση 
της εν λόγω σύμβασης4. Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 42 του ΓΚΠΔ, η 
συγκατάθεση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι δόθηκε ελεύθερα αν το υποκείμενο των 
δεδομένων δεν έχει αληθινή ή ελεύθερη επιλογή ή δεν είναι σε θέση να αρνηθεί ή να αποσύρει 
τη συγκατάθεσή του χωρίς να ζημιωθεί. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ, 
η συγκατάθεση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι ο ίδιος πάροχος 
προσφέρει πραγματικά ισοδύναμη υπηρεσία που δεν συνεπάγεται συγκατάθεση στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση «ή αυτό ως έχει ή τίποτε» 
(take-or-leave it) δεν συνάδει με τους κανόνες για την έγκυρη συγκατάθεση5.

Η διαφάνεια στον τομέα της επιγραμμικής διαφήμισης καλύπτεται, εκτός από τον ΓΚΠΔ, και 
από άλλους κανόνες, ιδίως από τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές6 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 119, της 4.5.2016, σ. 
1–88.
2 Κατευθυντήριες γραμμές 2/2019 του ΕΣΠΔ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών σε υποκείμενα 
δεδομένων, σημεία 52-56. 
3 Άρθρο 4 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
4 Άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
5 Κατευθυντήριες γραμμές της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τη συγκατάθεση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, όπως εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΔ, σ. 9.
6 Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό 
των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ), ΕΕ L 328 της 18.12.2019, σ. 7–28.
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ή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο7. 

Ταυτόχρονα, ο Χάρτης αναγνωρίζει επίσης την επιχειρηματική ελευθερία σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές (άρθρο 16). Είναι σαφές ότι η 
επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου, σύμφωνα με τον νόμο, αφορά την επιχειρηματική 
ελευθερία. Τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη διαφήμιση θεωρούνται θεμιτά 
επιχειρηματικά μοντέλα, στον βαθμό που συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία των δεδομένων. Αποτελούν 
σημαντική κινητήρια δύναμη για ανταγωνιστικές ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και για άλλα είδη 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και 
επωφελούνται από μέσα προσέγγισης των καταναλωτών. 

Όσον αφορά την ειδική περίπτωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για 
παράδειγμα, οι συννομοθέτες της ΕΕ έχουν διευκρινίσει ότι «[η] έννοια της αμοιβής θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να περιλαμβάνει επίσης τις καταστάσεις όπου ο τελικός χρήστης εκτίθεται σε 
διαφημιστικά μηνύματα ως προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσβασης στην υπηρεσία»8. 

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες)9 προβλέπει ότι απαιτείται η συγκατάθεση του χρήση για την αποθήκευση 
πληροφοριών και την πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό 
του10 (ισχύει και για τη ρύθμιση «cookies»). Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν: 
πρώτον, εάν αποκλειστικός σκοπός της αποθήκευσης ή πρόσβασης είναι η διαβίβαση μιας 
επικοινωνίας και, δεύτερον, εάν η αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως αναγκαία για την 
παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των πληροφοριών την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Η 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στηρίζεται στον 
ορισμό της συγκατάθεσης στον ΓΚΠΔ. 

Οι διατάξεις της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Οι σχετικές αρμόδιες εθνικές 
αρχές στα κράτη μέλη είναι υπεύθυνες για την επιβολή των διατάξεων της οδηγίας, όπως έχουν 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στις εν 
λόγω εθνικές αρχές να ελέγχουν την εφαρμογή των κανόνων από τις επιχειρήσεις, να 
διερευνούν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή να επιβάλλουν κυρώσεις. 

Το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο επιβάλλει στις επιχειρήσεις σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη διαμεσολάβηση ή την τοποθέτηση 
επιγραμμικών διαφημίσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ παράλληλα επιβάλλει 

7 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1–16.
8 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη 
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36–214, αιτιολογική σκέψη 16.
9 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), ΕΕ L 
201 της 31.7.2002, σ. 37–47.
10 Άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.
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αναλογική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις.

Το 2017, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες11 (κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες) ώστε να διασφαλιστούν η εναρμόνιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
του απορρήτου των επικοινωνιών, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και η ευθυγράμμιση με 
τον ΓΚΠΔ. Ο κανονισμός που πρότεινε η Επιτροπή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στον ορισμό της συγκατάθεσης στον ΓΚΠΔ και 
αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη. Το άρθρο 8 της πρότασης προβλέπει την 
προστασία του τερματικού εξοπλισμού, καθώς περιέχει κανόνες σχετικά τη ρύθμιση 
«cookies». Το άρθρο απαγορεύει «τη χρήση των δυνατοτήτων επεξεργασίας και αποθήκευσης 
του τερματικού εξοπλισμού και τη συλλογή πληροφοριών από τον τερματικό εξοπλισμό των 
τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με το λογισμικό και το 
υλισμικό του εξοπλισμού (...)». Η απαγόρευση δεν ισχύει εάν ο χρήστης έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του ή εάν η επεξεργασία ή συλλογή είναι αναγκαία για τον αποκλειστικό σκοπό 
της πραγματοποίησης της μετάδοσης μιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των πληροφοριών την 
οποία έχει ζητήσει ο τελικός χρήστης· ή για τη μέτρηση της ιστοθέασης.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στον προτεινόμενο κανονισμό για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος συζητείται επί του παρόντος από τους 
συννομοθέτες της ΕΕ. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο 
δυνατόν και θα πρέπει να αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία του 2002 για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του τον Οκτώβριο του 2017. Η πρόταση αποτελεί 
ακόμη αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα στηρίξει την κροατική Προεδρία 
και αργότερα και τους δύο συννομοθέτες, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία έκδοση του 
κανονισμού.

Συμπέρασμα

Οι ισχυρισμοί του αναφέροντος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, καθώς αυτό θα συνεπαγόταν 
εκτεταμένες και ευρείες ρυθμιστικές παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να δικαιολογούνται 
πλήρως ως αναγκαίες και αναλογικές. Η Επιτροπή δεν σχεδιάζει τέτοια νομοθετικά μέτρα. Το 
δίκαιο της ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διακυβευόμενων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Εάν και όταν γίνονται αντιληπτές συγκεκριμένες παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, θα πρέπει να ενημερώνεται ο αναφέρων για τη δυνατότητα ζητήσει τη συνδρομή 
της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων στο αντίστοιχο κράτος12. Ομοίως, τυχόν 
παραβιάσεις της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
μπορούν να αναφέρονται στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

11 COM(2017) 10 final.
12https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Links/Inhalt2/Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauft
ragte.php 
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