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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0926/2019 του L.B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων από τη 
χρήση ανιχνευτών ψεύδους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να καταστεί παράνομη η χρήση ανιχνευτών ψεύδους. Προς επίρρωση των 
ανωτέρω, υποστηρίζει ότι υπό το φως της νομολογίας του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht) για τους ανιχνευτές ψεύδους, η χρήση τέτοιων 
λογισμικών ανάλυσης προσωπικότητας δεν είναι νόμιμη. Ούτε μπορεί να αιτιολογηθεί η χρήση 
τους μέσω της συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Πρώτον, τα άτομα δεν έχουν 
επίγνωση της ευρείας έκτασης της ανάλυσης και των συνεπειών τέτοιου είδους ελέγχων. 
Δεύτερον, λόγω απουσίας απόλυτης απαγόρευσης, υπάρχει έμμεση πίεση για τη χορήγηση 
συναίνεσης, για παράδειγμα κατά την αίτηση για θέση εργασίας ή την αναζήτηση 
ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ελεύθερη 
επιλογή. Λόγω απουσίας απαγόρευσης, η συνταγματικώς διασφαλισμένη προστασία της 
πληροφοριακής αυτοδιάθεσης δεν μπορεί επίσης να εφαρμοστεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

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

Η αναφορά 

Ο αναφέρων ζητεί τροποποίηση του γερμανικού νόμου για την προστασία δεδομένων 
(Bundesdatenschutzgesetz — BDSG), προκειμένου να απαγορευθεί η χρήση λογισμικού για 
την ανάλυση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα άτομο. Προς επίρρωση του 
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αιτήματος αυτού, υποστηρίζει ότι υπό το φως της νομολογίας του Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht) για τους ανιχνευτές ψεύδους, η 
χρήση τέτοιων λογισμικών ανάλυσης προσωπικότητας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών δεν 
είναι νόμιμη. Ούτε μπορεί να αιτιολογηθεί η χρήση τους μέσω της συναίνεσης του υποκειμένου 
των δεδομένων, η οποία δεν θα μπορούσε να δοθεί ελεύθερα έναντι των συμπερασμάτων των 
δημόσιων αρχών. Tα άτομα δεν έχουν επίγνωση της ευρείας έκτασης της ανάλυσης και των 
συνεπειών τέτοιου είδους ελέγχων. Λόγω απουσίας απόλυτης απαγόρευσης, υπάρχει έμμεση 
πίεση για τη χορήγηση συναίνεσης, για παράδειγμα κατά την αίτηση για θέση εργασίας ή την 
αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι άνθρωποι δεν έχουν 
ελεύθερη επιλογή και συχνά δεν έχουν επίγνωση του ποιες πληροφορίες θα αποκτηθούν από 
μια ανάλογη ανάλυση. Λόγω απουσίας απαγόρευσης, η συνταγματικώς διασφαλισμένη 
προστασία της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης δεν μπορεί επίσης να εφαρμοστεί.  

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/6791, ο οποίος 
εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018, θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κανόνες 
που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
κανονισμός προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 
και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως 
κανονισμός, ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Με την εθνική νομοθεσία 
μπορούν να θεσπίζονται νομικές υποχρεώσεις και να καθορίζεται η εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων του ΓΚΠΔ εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός. 

Ο ΓΚΠΔ προβλέπει υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την 
επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ο 
κανονισμός είναι ουδέτερος από τεχνολογική άποψη και δεν πραγματεύεται το ζήτημα των 
ειδικών τεχνολογικών μέσων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Υποχρεώνει, ως επί το πλείστον, τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την 
επεξεργασία να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, όποιο κι 
αν είναι το τεχνολογικό μέσο που εφαρμόζουν για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Δεν παρέχει κάποια βάση για τη νομοθεσία των κρατών μελών 
προκειμένου να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 1 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ).

Η αναφορά σχετίζεται με την κατάρτιση προφίλ, η οποία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 
του ΓΚΠΔ ως «οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση 
ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την 
πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την 
υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση 
ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου». Η κατάρτιση προφίλ δεν απαγορεύεται 

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.
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από τον ΓΚΠΔ, αλλά πρέπει να συμμορφώνονται με τον εν λόγω κανονισμό.

Με την αρχή του «περιορισμού του σκοπού» απαιτείται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς (άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του ΓΚΠΔ). Οι σκοποί είναι νόμιμοι μόνο εφόσον συμμορφώνονται με την έννομη 
τάξη, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για να 
είναι σύννομη, η επεξεργασία πρέπει να βασίζεται στους νομικούς λόγους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση συνιστά έναν από τους συγκεκριμένους 
νομικούς λόγους. Άλλοι νομικοί λόγοι είναι, μεταξύ άλλων, ένας νόμος, ο οποίος θα μπορούσε 
να αποτελέσει τη βάση για την επεξεργασία η οποία είναι αναγκαία ή για τη συμμόρφωση με 
νομική υποχρέωση ή για κάποιο δημόσιο καθήκον ή, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται για την 
εκτέλεση σύμβασης. 

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται 
ελεύθερα, να είναι συγκεκριμένη, καθώς και πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια 
(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 4 παράγραφος 12 του ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, η απαίτηση ελεύθερης παροχής συγκατάθεσης 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα να δοθεί ή να μη δοθεί η συγκατάθεση. Όπως διευκρινίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 43 του ΓΚΠΔ η συγκατάθεση δεν παρέχει έγκυρη νομική βάση για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν 
υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ιδίως στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή και 
είναι επομένως σχεδόν απίθανο να έχει δοθεί η συγκατάθεση ελεύθερα. Η συγκατάθεση 
θεωρείται επίσης ότι δεν παρέχεται ελεύθερα, όταν η συγκατάθεση τίθεται ως προϋπόθεση για 
την εκτέλεση σύμβασης ή την παροχή υπηρεσίας, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 7 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ). Αναλογικά, για την εφαρμογή 
αυτών των μέσων και του λογισμικού για την ανάλυση των προσωπικών πτυχών από τις 
δημόσιες αρχές απαιτείται νόμος και, εφόσον η εφαρμογή αφορά τον ιδιωτικό τομέα, έγκυρη 
συγκατάθεση και σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση διαφανής πληροφόρηση του υποκειμένου 
των δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680, η επεξεργασία για τους σκοπούς των ποινικών ερευνών θα πρέπει πάντοτε να 
αποτελεί βάση στο δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Μια απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή η 
οποία επηρεάζει παρομοίως σημαντικά το υποκείμενο των δεδομένων κατ’ αρχήν 
απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εγγυήσεις (άρθρο 22 
του ΓΚΠΔ).

Η αρχή της λογοδοσίας υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εφαρμόσει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει και να είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό (άρθρο 5 παράγραφος 2 
και άρθρο 24 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Στο εν λόγω πλαίσιο ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και 
σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την 
επεξεργασία, και να συμμορφώνεται, ειδικότερα, με την αρχή της προστασίας των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό (άρθρο 25 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). 
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Η παρακολούθηση και η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων προστασίας των δεδομένων 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών εποπτείας προστασίας δεδομένων. Ο ΓΚΠΔ 
παρέχει στις αρχές αυτές ουσιαστικές εξουσίες έρευνας και διόρθωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της εξουσίας έκδοσης διοικητικών προστίμων ύψους έως 20 εκατ. EUR, ή στην περίπτωση 
επιχείρησης, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του 
προηγούμενου έτους, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι το υψηλότερο. 

Συμπέρασμα

Ο ΓΚΠΔ προβλέπει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο με ουσιαστικές εξουσίες επιβολής, με το οποίο 
πρέπει να συμμορφώνεται κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 
από τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ.


