Σςζηάζειρ
για
ηη
ζςμμόπθυζη
ςπεςθύνυν
επεξεπγαζίαρ
δεδομένυν με ηην ειδική νομοθεζία για ηιρ ηλεκηπονικέρ
επικοινυνίερ παπείσε η Απσή Πποζηαζίαρ Γεδομένυν Πποζυπικού
Φαπακηήπα.
Η Αξρή έρεη δηαπηζηώζεη ζε ηθαλό βαζκό έιιεηςε ζπκκόξθσζεο ησλ
παξόρσλ ππεξεζηώλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ, όζνλ
αθνξά ηε δηαρείξηζε cookies θαη ζπλαθώλ ηερλνινγηώλ.
Με ζθνπό ηελ πξαθηηθή θαζνδήγεζε ησλ ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο αιιά
θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ ησλ ειιεληθώλ ηζηνηόπσλ, ε Αξρή
εμέδσζε ζηηο 25.02.2020 θείκελν κε εηδηθέο ζπζηάζεηο ζπκκόξθσζεο
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Σε απηό πεξηιακβάλεηαη, ππό κνξθή ζεκείσλ, θαζνδήγεζε γηα ηε ζύλλνκε
ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηώλ θαζώο θαη πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα
απνθεύγνληαη.
Επηζεκαίλεηαη, όηη ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηώλ δελ ζπληζηά
αιιαγή ηνπ ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο λνκνινγίαο ηεο Αξρήο,
πξνο ηηο πξνβιέςεηο ησλ νπνίσλ νη ππεύζπλνη επεμεξγαζίαο έρνπλ
ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο. Αλαγλσξίδνληαο όκσο όηη κπνξεί λα απαηηεζεί
θάπνηνο ρξόλνο πξνζαξκνγήο ησλ κεραληζκώλ δηαρείξηζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο ηζηνζειίδεο, η Απσή καλεί όλοςρ ηοςρ
ςπεςθύνοςρ επεξεπγαζίαρ να πποζαπμοζηούν ενηόρ διμήνος (2
μήνερ) ηο απγόηεπο.
Σημεία ζςμμόπθυζηρ για ςπεςθύνοςρ επεξεπγαζίαρ πος διαηηπούν
διαδικηςακέρ ιζηοζελίδερ (sites)
Οη παξαθάησ ξπζκίζεηο εθαξκόδνληαη ζε HTTP/S cookies, ζε flash cookies,
ζηνλ «ηνπηθό απνζεθεπηηθό ρώξν» (local storage) πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ
HTML 5, ζε αλαγλώξηζε κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ςεθηαθνύ απνηππώκαηνο
ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο, ζε αλαγλσξηζηηθά πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (είηε πξννξίδνληαη γηα ζθνπό δηαθήκηζεο είηε όρη:
IDFA, IDFV, Android ID θ.ιπ.), ζε αλαγλσξηζηηθά πιηθνύ (δηεύζπλζε MAC,
ζεηξηαθό αξηζκό ή άιιν αλαγλσξηζηηθό ζπζθεπήο) θ.ιπ.
Σην θείκελν πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο ιχνηλάτης («tracker»)
σο ν πην θαηάιιεινο λα απνηππώζεη ηηο ηερληθέο απηέο.
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Α. Υποσπέυζη λήτηρ ζςγκαηάθεζηρ και εξαιπέζειρ
1. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ηρλειάηε ζε ηεξκαηηθή ζπζθεπή απαηηείηαη θαη’
αξρήλ ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε, αλεμάξηεηα αλ κέζσ απηνύ
πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
2. Οι ισνηλάηερ πος εξαιπούνηαι από ηελ ππνρξέσζε ιήςεο
ζπγθαηάζεζεο είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνύληαη ηερληθά απαξαίηεηνη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ή γηα ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο δηαδηθηύνπ ηελ νπνία έρεη δεηήζεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο.
Ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ηρλειαηώλ (cookies θαη ζπλαθώλ ηερλνινγηώλ) πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ παξαπάλσ εμαίξεζε είλαη όζνη είλαη απαξαίηεηνη:


γηα ηελ αλαγλώξηζε ή/θαη δηαηήξεζε πεξηερνκέλνπ πνπ εηζάγεη ν
ζπλδξνκεηήο ή ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζύλδεζεο (session)
ζε ηζηνζειίδα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύλδεζεο,
όπσο ην «θαιάζη αγνξώλ»



γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε ζε ππεξεζίεο πνπ
απαηηνύλ απζεληηθνπνίεζε



γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε



γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηεο θαηαλνκήο θνξηίνπ (load
balancing) ζε κία ζύλδεζε ζε ηζηνζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ



γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηινγώλ ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ
παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, π.ρ. επηινγή γιώζζαο, απνζήθεπζε
ηζηνξηθνύ αλαδεηήζεσλ

3. Οη ηρλειάηεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ζθνπό ηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε
(online advertizing) δεν εμπίπηοςν ζηην εξαίπεζη, επνκέλσο
επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ έρεη ιεθζεί πξνεγνπκέλσο ε ζπγθαηάζεζε ηνπ
ρξήζηε θαηόπηλ θαηάιιειεο ελεκέξσζεο.
4. Η ρξήζε ηρλειαηώλ ηξίησλ, όπσο ε ππεξεζία Google Analytics κε ζθνπό
ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε (web analytics), κπνξεί λα γίλεη κόλν καηόπιν
ζςγκαηάθεζηρ ηνπ ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο.
Κακέρ ππακηικέρ
1. Γίλεηαη ρξήζε ηρλειαηώλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
ηζηνζειίδαο, αιιά δελ παξέρεηαη θακία ελεκέξσζε ζην ρξήζηε.
2. Η ρξήζε Google Analytics κε ζθνπό ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (web
analytics) γίλεηαη κόλν κε ελεκέξσζε ζην ρξήζηε ρσξίο λα δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα απόξξηςεο ή ρσξίο θαλ ελεκέξσζε.
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Β. Τπόπορ και πεπιεσόμενο ενημέπυζηρ
1. Η ελεκέξσζε θαη ε ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα δίδνληαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ παξόρνπ ππεξεζίαο ηνπ δηαδηθηύνπ κε ρξήζε θαηάιιεισλ
κεραληζκώλ (π.ρ. κε αλαδπόκελα παξάζπξα (pop up) ή κε έλα
ελεκεξσηηθό πιαίζην (banner).
2. Είλαη ζεκηηή ε παξνρή ηεο ελεκέξσζεο κέζσ πνιιώλ επηπέδσλ, αξθεί λα
εμαζθαιηζηεί όηη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε δεηείηαη, αθνύ έρεη
ελεκεξσζεί εηδηθά ν ρξήζηεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ηρλειαηώλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
3. Μέζσ ηνπ ελεκεξσηηθνύ κελύκαηνο (είηε πξόθεηηαη γηα αλαδπόκελν
παξάζπξν είηε γηα άιιν ηξόπν) πξέπεη λα παξέρεηαη εηδηθή ελεκέξσζε γηα
ην ζθνπό ηνπ θάζε ηρλειάηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη όρη γεληθή
ελεκέξσζε γηα ηελ ρξήζε ηρλειαηώλ.
4. Γηα θάζε ηρλειάηε ή θαηεγνξία ηρλειαηώλ ηδίνπ ζθνπνύ ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, ε ηαπηόηεηα ηνπ ππεπζύλνπ ηεο
επεμεξγαζίαο, νη απνδέθηεο ή νη θαηεγνξίεο απνδεθηώλ ησλ δεδνκέλσλ.
5. Τν πεξηερόκελν ηεο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην
αλεμαξηήησο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο από όπνπ γίλεηαη ε πξόζβαζε
(θνξεηή ή ζηαζεξή ζπζθεπή).

Κακέρ ππακηικέρ
1. Παξέρεηαη κόλν κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηρλειαηώλ κέζα ζε
έλα γεληθό θείκελν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
2. Η ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηρλειαηώλ ζην πξώην επίπεδν ηνπ
αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε γεληθό θείκελν ην νπνίν
αλαθέξεη όηη ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηεο ηερληθέο, π.ρ. cookies γηα ηελ
θαιύηεξε εκπεηξία, θαιύηεξε παξνπζίαζε, θηι.
3. Τν θείκελν ηεο ελεκέξσζεο δελ είλαη επαλάγλσζην ιόγσ ηεο κε
πξνζαξκνγήο ζην είδνο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο από όπνπ γίλεηαη ε
πξόζβαζε (θνξεηή ή ζηαζεξή ζπζθεπή).
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Γ. Τπόπορ λήτηρ ζςγκαηάθεζηρ
1. H ζπγθαηάζεζε απαηηεί ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα. Πξνζπκπιεξσκέλα
ηεηξαγσλίδηα, απιή ζπλέρηζε πινήγεζεο ή θύιηζε νζόλεο (scrolling) δελ
είλαη απνδεθηνί ηξόπνη παξνρήο ζπγθαηάζεζεο.
2. Δελ ζεσξείηαη όηη ππάξρεη ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία ην πξόγξακκα πινήγεζεο έρεη σο επηινγή ηελ απνδνρή
ησλ cookies.
3. Ειιείςεη νπνηαζδήπνηε εθδήισζεο επηινγήο (νύηε απνδνρήο νύηε
απόξξηςεο), δελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θαλελόο κε απαξαίηεηνπ
ηρλειάηε.
4. Θα ππέπει ο σπήζηηρ να μποπεί, με ηον ίδιο απιθμό ενεπγειών
(«κλικ») και από ηο ίδιο επίπεδο, είηε να αποδέσεηαι ηη σπήζη ηυν
ισνηλαηών (εκείνυν για ηοςρ οποίοςρ απαιηείηαι ζςγκαηάθεζη) είηε
να ηην αποππίπηει, είηε όλοςρ είηε κάθε καηηγοπία ξεσυπιζηά.
5. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζή
ηνπ κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη κε ηελ ίδηα επθνιία κε ηνλ νπνίν ηε δήισζε.
6. Η μη παποσή ζςγκαηάθεζηρ για ηη σπήζη ισνηλαηών δεν ππέπει
να οδηγεί ζε αποκλειζμό από ηην ππόζβαζη ζηο πεπιεσόμενο ηηρ
ιζηοζελίδαρ (αποθςγή “cookie wall”).
7. Γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ν ρξήζηεο δελ έρεη επεξεαζηεί από επηινγέο
ζρεδηαζκνύ ππέξ ηεο επηινγήο απνδνρήο έλαληη ηεο επηινγήο απόξξηςεο,
ζπληζηάηαη ε ρξήζε θνπκπηώλ θαη γξακκαηνζεηξάο ίδηνπ κεγέζνπο,
ηνληζκνύ θαη ρξώκαηνο, πνπ λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα επθνιία αλάγλσζεο.
8. Αλεμαξηήησο απνδνρήο ή απόξξηςεο ησλ ηρλειαηώλ, ε επαλεκθάληζε
ηνπ αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ, ώζηε λα εξσηεζεί μαλά ν ρξήζηεο, πξέπεη
λα γίλεηαη κεηά από ηνλ ίδην ρξόλν. Δειαδή, ε δηάξθεηα «ηήξεζεο» ηεο
επηινγήο ηνπ ρξήζηε είλαη ε ίδηα είηε ν ρξήζηεο απνξξίςεη είηε απνδερηεί
ηνπο ηρλειάηεο. Εμππαθνύεηαη όηη ε ρξήζε ηρλειάηε γηα ηελ απνζήθεπζε
απηήο ηεο επηινγήο ελόο ρξήζηε εληάζζεηαη ζηα ηερληθά απαξαίηεηα.
Κακέρ ππακηικέρ
1. Γηα ηε ιήςε ζπγθαηάζεζεο ππάξρεη απιά κηα επηινγή ηεο κνξθήο
«Εληάμεη, ελεκεξώζεθα» ή «Εληάμεη, ζπκθσλώ», ρσξίο δπλαηόηεηα λα
ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε πινήγεζε (κε απνκάθξπλζε ηνπ ελ ιόγσ
κελύκαηνο) αλ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη ην αλσηέξσ.
2. Γεν ςπάπσει η δςναηόηηηα απόππιτηρ ηηρ σπήζηρ ισνηλαηών ζηο
αναδςόμενο παπάθςπο, παπά μόνο αποδοσήρ όλυν.
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3. Η δπλαηόηεηα απόξξηςεο ηεο ρξήζεο ηρλειαηώλ δίλεηαη κόλν ζε
δεύηεξν επίπεδν πιεξνθνξηώλ, δειαδή κεηά ην «θιηθ» ζε ππεξζύλδεζκν
κε «πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο», «ξπζκίζεηο».
4. Τν θιείζηκν ηνπ αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ/ελεκεξσηηθνύ πιαηζίνπ νδεγεί
ζε ρξήζε ησλ κε απαξαίηεησλ ηρλειαηώλ.
5. Η ζπλέρηζε πινήγεζεο ή ην θύιηζκα (scrolling) κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ
αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ νδεγεί ζε εγθαηάζηαζε ησλ κε απαξαίηεησλ
ηρλειαηώλ.
6. Τν κέγεζνο θαη ην ρξώκα ηνπ θνπκπηνύ «απνδνρή» ή «ζπγθαηάζεζε»
πξνδηαζέηεη έληνλα ην ρξήζηε ζηελ επηινγή ηνπ, π.ρ. είλαη πνιύ κεγάιν
θαη κε έληνλν ρξώκα ή/θαη είλαη πξνεπηιεγκέλν.
7. Τν αλαδπόκελν παξάζπξν δίλεη κόλν ηε δπλαηόηεηα απνδνρήο ησλ κε
απαξαίηεησλ ηρλειαηώλ παξαπέκπνληαο ζε κηα γεληθή πνιηηηθή πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ ή απνξξήηνπ.
8. Μεηά ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε από ην ρξήζηε, δελ ππάξρεη ηξόπνο
αιιαγήο ησλ πξνηηκήζεώλ ηνπ.
9. Μεηά ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςε από ηνλ ρξήζηε, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή ησλ πξνηηκήζεώλ ηνπ κόλν κέζσ αιιαγήο
ξπζκίζεσλ ηνπ θπιινκεηξεηή ηζηνύ.
10. Σηελ πεξίπησζε απόξξηςεο ησλ ηρλειαηώλ, ν ρξήζηεο θαιείηαη
ζπλερώο κέζσ ηνπ αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ λα θάλεη λέα επηινγή. Δελ
ηζρύεη ην ίδην όηαλ απνδερηεί, αθνύ ε επηινγή ηνπ απηή δηαηεξείηαη γηα
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα.
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