Σύσταση 01/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου του
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις πράξεις
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (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 (εφεξής
«ΓΚΠΔ»),
Έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (εφεξής
«κανονισμός 2018/1725»),
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 12 και 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018, όπως
αναθεωρήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι να εξασφαλίζει
τη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») στο σύνολο του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ εξετάζει
για τον σκοπό αυτό, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μελών του, κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την
εφαρμογή του κανονισμού και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές,
με σκοπό να ενθαρρύνει τη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο
39 παράγραφος 6 του κανονισμού 2018/1725 ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ζητά
από το ΕΣΠΔ να εξετάσει, πριν από την έγκρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο
ε) του ΓΚΠΔ, το σχέδιο καταλόγου των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 4 του κανονισμού 2018/1725. Η
εν λόγω υποχρέωση ισχύει όταν ο κατάλογος αναφέρεται σε πράξεις επεξεργασίας από υπεύθυνο
επεξεργασίας, εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 8 του κανονισμού 2018/1725,
που ενεργεί από κοινού με έναν ή περισσότερους υπεύθυνους επεξεργασίας που δεν είναι όργανα
και οργανισμοί της Ένωσης. Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας σύστασης είναι να συνάδει με την
προσέγγιση που ακολουθήθηκε προηγουμένως σχετικά με τα σχέδια καταλόγων των εποπτικών
αρχών. Το ΕΣΠΔ επεδίωξε να εξασφαλίσει συνεκτικότητα, ζητώντας από τις εποπτικές αρχές, πρώτον,
να συμπεριλάβουν στους καταλόγους τους ορισμένα είδη επεξεργασίας, δεύτερον, να αφαιρέσουν
ορισμένα κριτήρια τα οποία το ΕΣΠΔ δεν θεωρεί ότι ενέχουν απαραιτήτως υψηλούς κινδύνους για τα
υποκείμενα των δεδομένων και, τέλος, ζητώντας από τις εν λόγω αρχές να χρησιμοποιούν ορισμένα
κριτήρια με εναρμονισμένο τρόπο.
(4) Η διενέργεια ΕΑΠΔ είναι υποχρεωτική για τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 39
παράγραφος 1 του κανονισμού 2018/1725, όταν η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων». Το άρθρο 39 παράγραφος 3
του κανονισμού 2018/1725 παραθέτει ορισμένα είδη επεξεργασίας τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν
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υψηλό κίνδυνο. Ο εν λόγω κατάλογος παραδειγμάτων δεν είναι εξαντλητικός, κάτι που συνάδει με τη
διατύπωση του άρθρου 35 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29, στις
κατευθυντήριες γραμμές της για την εκτίμηση του αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων 1, όπως
εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΔ 2, διευκρίνισε τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να προσδιοριστούν οι
πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για τη διενέργεια ΕΑΠΔ. Στις κατευθυντήριες
γραμμές αριθ. WP248 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 αναφέρεται ότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να θεωρεί ότι σε μια επεξεργασία που πληροί δύο
κριτήρια απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας μπορεί να θεωρήσει ότι σε επεξεργασία στην οποία πληρούται μόνο ένα από τα εν
λόγω κριτήρια απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ.
(5) Οι κατάλογοι που καταρτίζει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εξυπηρετούν τον ίδιο
στόχο, δηλαδή τον προσδιορισμό των πράξεων επεξεργασίας που ενδέχεται να επιφέρουν υψηλό
κίνδυνο και για τις οποίες, επομένως, απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια που
αναπτύσσονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 κρίνονται
κατάλληλα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
1.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων υπέβαλε το σχέδιο καταλόγου του στο ΕΣΠΔ,
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισμού 2018/1725, στις 18 Μαρτίου 2019 και
υπέβαλε αναθεωρημένη έκδοση στις 21 Ιουνίου 2019.

2.

Το έγγραφο που υπέβαλε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων περιλάμβανε επίσης ένα
μέρος σχετικό με το άρθρο 39 παράγραφος 5 του κανονισμού 2018/1725. Το αναθεωρημένο σχέδιο
του εγγράφου ορίζει σαφώς ότι ο κατάλογος σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5 που
περιλαμβάνεται σε αυτό εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες τα θεσμικά όργανα ή οι
οργανισμοί της Ένωσης είναι κοινοί ή αποκλειστικοί υπεύθυνοι επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, το
σχέδιο καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5 καλύπτει πράξεις επεξεργασίας που
σχετίζονται με την επεξεργασία από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης για την
εσωτερική τους διαχείριση. Οι εν λόγω πράξεις εκτελούνται χωρίς να παρεμβαίνουν άλλοι υπεύθυνοι
επεξεργασίας που να μην είναι θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης.

3.

Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το εν λόγω δεύτερο μέρος του εγγράφου δεν εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 6 του κανονισμού 2018/1725. Η συγκεκριμένη διάταξη
ορίζει ότι η υποχρέωση υποβολής αιτήματος για την έκδοση σύστασης από το ΕΣΠΔ εφαρμόζεται
μόνο στα στοιχεία που αφορούν πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας που
υπόκειται στον κανονισμό 2018/1725 ενεργεί από κοινού με έναν ή περισσότερους υπευθύνους

1

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την
προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό
κίνδυνο» για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679 (WP 248 αναθ. 1).
2 ΕΣΠΔ, έγκριση 1/201 8.
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επεξεργασίας που δεν είναι όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης. Κατά συνέπεια, το ΕΣΠΔ δεν θα
σχολιάσει το συγκεκριμένο μέρος του σχεδίου εγγράφου.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
2.1

Γενική συλλογιστική του ΕΣΠΔ σχετικά με τον υποβληθέντα κατάλογο

4.

Ο κατάλογος που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΔ ερμηνεύθηκε ως κανόνας που εξειδικεύει περαιτέρω τις
διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού 2018/1725, οι οποίες υπερισχύουν σε κάθε
περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος αυτός δεν θα πρέπει να θεωρείται εξαντλητικός.

5.

Το ΕΣΠΔ επισημαίνει το άρθρο 39 παράγραφος 10 του κανονισμού 2018/1725, βάσει του οποίου δεν
απαιτείται ΕΑΠΔ εάν η συγκεκριμένη πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας έχει νομική βάση σε
νομική πράξη που έχει εκδοθεί βάσει των Συνθηκών και έχει διενεργηθεί ήδη εκτίμηση αντικτύπου
σχετικά με την προστασία των δεδομένων ως μέρος γενικής εκτίμησης αντικτύπου πριν από την
έγκριση της εν λόγω νομικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως
6 του άρθρου 39, εκτός εάν η εν λόγω νομική πράξη προβλέπει άλλως.

6.

Η παρούσα σύσταση, ως γενική αρχή, δεν πραγματεύεται στοιχεία που υπέβαλε ο Ευρωπαίος
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τα οποία θεωρήθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 39
παράγραφος 6 του κανονισμού 2018/1725. Αυτό ισχύει για στοιχεία που δεν αφορούν πράξεις
επεξεργασίας για τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενεργεί από κοινού με έναν ή περισσότερους
υπευθύνους επεξεργασίας που δεν είναι όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης. Ωστόσο, καθώς ο
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αποφάσισε να καταρτίσει έναν και μόνο κατάλογο για
τα δύο είδη πράξεων επεξεργασίας, η παρούσα σύσταση εφαρμόζεται εκ των πραγμάτων και στις
δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

7.

Η σύσταση έχει σκοπό να ευθυγραμμιστεί με το βασικό σύνολο των πράξεων επεξεργασίας, τις οποίες
το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζήτησε από όλες τις εποπτικές αρχές να προσθέσουν στον
κατάλογό τους, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη.

8.

Αυτό σημαίνει ότι, για περιορισμένο αριθμό ειδών πράξεων επεξεργασίας που θα καθοριστούν με
εναρμονισμένο τρόπο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συνιστά στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων να απαιτεί τη διενέργεια ΕΑΠΔ.

9.

Όσον αφορά τις εγγραφές στον κατάλογο ΕΑΠΔ για τις οποίες η παρούσα σύσταση σιωπά, η εν λόγω
σιωπή σημαίνει ότι το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν προτείνει στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

10.

Τέλος, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί καίριας σημασίας στοιχείο για τους
υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Συναφώς,
το ΕΣΠΔ, για λόγους σαφήνειας των εγγραφών στον κατάλογο και ενίσχυσης της διαφάνειας, συνιστά
να περιλαμβάνεται στους καταλόγους, για κάθε είδος επεξεργασίας, ρητή παραπομπή στα σχετικά
κριτήρια που καθορίζονται στις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές.

2.2 Ανάλυση του σχεδίου καταλόγου
11.

Λαμβάνοντας υπόψη:
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α. ότι το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού 2018/1725 επιβάλλει τη διενέργεια ΕΑΠΔ, όταν η
δραστηριότητα επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των φυσικών προσώπων· και
β. ότι το άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού 2018/1725 παρέχει έναν μη εξαντλητικό
κατάλογο των ειδών επεξεργασίας που απαιτούν τη διενέργεια ΕΑΠΔ,
το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκδίδει τις ακόλουθες συστάσεις:

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
12.

Το σχέδιο καταλόγου αναφέρει ότι τα ευαίσθητα δεδομένα αποτελούν κριτήριο σύμφωνα με τον εξής
ορισμό: «Δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα,
θρησκεία ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα,
βιομετρικά δεδομένα για τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με
την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ποινικές καταδίκες ή αδικήματα
και συναφή μέτρα ασφαλείας ή δεδομένα τα οποία κατά τα άλλα θεωρούνται ευαίσθητα.»

13.

Αν και η σχετική διατύπωση είναι παρεμφερής με τις κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΠΔ στο έγγραφο
WP248 αναθ.01 της ΟΕ29, το οποίο είχε εγκρίνει το ΕΣΠΔ, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Όπου το
σχέδιο καταλόγου χρησιμοποιεί τη διατύπωση «ή τα οποία κατά τα άλλα θεωρούνται ευαίσθητα», οι
κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν «δεδομένα άκρως προσωπικού χαρακτήρα».

14.

Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι σε κανένα από τα άρθρα του ΓΚΠΔ δεν χρησιμοποιείται ο όρος «ευαίσθητα
δεδομένα», αν και αναφέρεται σε 2 από τις αιτιολογικές του σκέψεις, και ότι ο όρος θεωρείται ότι
προσδιορίζει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων που απαριθμούνται στα άρθρα 9 και 10 του
ΓΚΠΔ. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συνιστά στον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να τροποποιήσει τη διατύπωση «ή τα οποία κατά τα άλλα
θεωρούνται ευαίσθητα» και να χρησιμοποιεί την ακριβή διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών
ΕΑΠΔ.

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
15.

Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επισημαίνει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
αναφέρει τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο θεσμικού οργάνου της ΕΕ ως αντιπαράδειγμα
επεξεργασίας δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα. Με την επιφύλαξη του κατά πόσον είναι όντως
αναγκαία η διενέργεια ΕΑΠΔ, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο ο τηλεφωνικός κατάλογος ενός
θεσμικού οργάνου της ΕΕ δεν εμπίπτει εξ ορισμού στο πεδίο εφαρμογής της έννοιας της επεξεργασίας
σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως επειδή μπορεί δυνητικά να περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για μεγάλο αριθμό ατόμων. Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει επίσης ότι η έννοια της μεγάλης
κλίμακας αφορά επίσης το ποσοστό του σχετικού πληθυσμού, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες
γραμμές για τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016,
αναθεωρήθηκαν στις 5 Απριλίου 2017 και εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΔ. Το ΕΣΠΔ συνιστά τη χρήση ενός
διαφορετικού παραδείγματος.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Η ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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16.

Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το παράδειγμα για τις πράξεις επεξεργασίας που αφορούν σύνολα
δεδομένων που συνδέονται ή συνδυάζονται από διαφορετικές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων
ενδέχεται να εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά τη νομιμότητά του βάσει του κανονισμού
2018/1725, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο περιγράφεται. Παρά το ότι το ΕΣΠΔ δεν είναι
σε θέση και δεν έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί τη νομιμότητά του, συνιστά, για λόγους
σαφήνειας, τη χρήση διαφορετικού παραδείγματος.

ΕΥΑΛΩΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
17.

Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων στην απόφασή του
αναφέρει ως αντιπαράδειγμα το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε σχέση με τις
τυποποιημένες διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Το
ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι αναφέρονται ως ευάλωτα υποκείμενα των δεδομένων στο
έγγραφο WP248 αναθ.01 για τις κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΠΔ της ΟΕ29, που έχει εγκρίνει το
ΕΣΠΔ. Αν και μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ εργοδότη και
εργαζομένου είναι λιγότερο έντονη στο πλαίσιο των «συνήθων διαδικασιών» του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει πάντα, ιδίως όταν οι
εργαζόμενοι δεν ασκούν σημαντική επιρροή στο περιεχόμενο του εν λόγω κανονισμού.
Επιπλέον, δεν είναι σαφές ποιες διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν ως μη συνήθεις,
περίπτωση στην οποία μπορεί να χρειαστεί ενδεχομένως η διενέργεια ΕΑΠΔ, κάτι το οποίο
μπορεί να προκαλέσει σημαντική σύγχυση. Για τους λόγους αυτούς, το ΕΣΠΔ συνιστά να
αντικαταστήσει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων το αντιπαράδειγμα αυτό με
κάποιο άλλο.

Εγκρίθηκε

7

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
18.

Το ΕΣΠΔ καλεί τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να κάνει τις ακόλουθες αλλαγές στον
κατάλογό του:
•

Όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα: Το ΕΣΠΔ συνιστά στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας Δεδομένων να τροποποιήσει τον κατάλογό του τροποποιώντας τη
διατύπωση «ή τα οποία κατά τα άλλα θεωρούνται ευαίσθητα» και να χρησιμοποιεί την
ακριβή διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών ΕΑΠΔ·

•

Όσον αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μεγάλης κλίμακας: το ΕΣΠΔ
συνιστά στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να τροποποιήσει τον κατάλογό
του δίνοντας ένα διαφορετικό αντιπαράδειγμα·

•

όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που συνδέονται ή συνδυάζονται από διαφορετικές
πράξεις επεξεργασίας δεδομένων: το ΕΣΠΔ συνιστά στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων να τροποποιήσει τον κατάλογό του δίνοντας ένα διαφορετικό παράδειγμα·

•

όσον αφορά τα ευάλωτα υποκείμενα των δεδομένων: το ΕΣΠΔ συνιστά στον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να τροποποιήσει τον κατάλογό του δίνοντας ένα
διαφορετικό αντιπαράδειγμα·

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)

Εγκρίθηκε

8

