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Δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων στην
ιδιωτική ζωή

Εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

Το ΕΣΠΔ έλαβε γνώση της πρόθεσης της Google LLC να εξαγοράσει τη Fitbit, Inc.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πιθανός περαιτέρω συνδυασμός και συσσώρευση ευαίσθητων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για φυσικά πρόσωπα στην Ευρώπη από μία μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας θα
μπορούσε να εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή
και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΕΣΠΔ έχει δηλώσει κατά το παρελθόν ότι θεωρεί ουσιαστική την αξιολόγηση των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων για την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων, των δεδομένων
και των δικαιωμάτων των καταναλωτών κάθε φορά που προτείνεται µια σηµαντική συγχώνευση1.

Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει στα μέρη της προτεινόμενης συγχώνευσης, σύμφωνα με την αρχή
της λογοδοσίας, τις υποχρεώσεις τους βάσει του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής τους
να αξιολογήσουν πλήρως και με διαφάνεια τις προϋποθέσεις για την προστασία των δεδομένων και
τις επιπτώσεις της συγχώνευσης στην ιδιωτική ζωή.

Το ΕΣΠΔ καλεί τα μέρη να μετριάσουν τους δυνητικούς κινδύνους της συγχώνευσης για τα
δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων πριν από την κοινοποίηση της
συγχώνευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΣΠΔ θα εξετάσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της εν
λόγω συγχώνευσης στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο και είναι διατεθειμένο , αν του ζητηθεί, να στηρίξει συμβουλευτικά την Επιτροπή
κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.

1 Δήλωση του ΕΣΠΔ σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκέντρωσης στην προστασία των δεδομένων, η οποία
εκδόθηκε στις 27 Αυγούστου 2018 — διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/autre/statement-edpb-data-protection-impacts-economic-concentration_el.
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Το ΕΣΠΔ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση αυτή καθώς και παρόμοιες με αυτήν
υποθέσεις στο μέλλον.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)


