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ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe 

Securing Europe’s Information Society 

Παρακολουθήστε τις υποθέσεις ασφαλείας του κυβερνοχώρου εντός ΕΕ του ENISA σε Facebook, 
Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

Νέα έκθεση του κοινοτικού οργανισμού ENISA με επίκεντρο τις τεχνικές πτυχές του 

«δικαιώματος στη λήθη» 

«Το δικαίωμα στη λήθη» αποτελεί ένα από τα στοιχεία του νέου υποβληθέντος κανονισμού (Ιανουάριος 

2012) σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 

δικαίωμα επιτρέπει στους ανθρώπους να αιτούνται τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που τηρούνται 

σε ψηφιακή μορφή. Ο κανονισμός βρίσκεται εν αναμονή ψήφισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το 

λόγο αυτό, ο οργανισμός της ΕΕ για την Aσφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ENISA εκπονεί μια νέα έκθεση που 

θα καλύπτει τις τεχνικές πτυχές της «λήθης», καθώς τα συστήματα τεχνολογίας και πληροφορικής 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτού του δικαιώματος. Η έκθεση προσδιορίζει τους 

τεχνικούς περιορισμούς και την περαιτέρω ανάγκη για διασαφήνιση ορισμών και διευκρινήσεις νομικού 

πλαισίου προτού να είναι εφικτή η ορθή εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών μέσων για την θέση του 

δικαιώματος σε ισχύ.  
 

Ορισμένες βασικές συστάσεις του εγγράφου είναι: 

 Οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 

πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διευκρινίσουν ορισμούς που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή του 

δικαιώματος (διευκρίνιση σχετικά με το ποιος δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών 

προσωπικών δεδομένων, υπό ποιες συνθήκες, κ.λπ.). Επίσης, σε παρόμοιους ορισμούς, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη και τα σχετικά κόστη. 

 Μια απολύτως τεχνική λύση για την υλοποίηση αυτού του δικαιώματος στο ανοιχτό Ίντερνετ είναι 

αδύνατη. Απαιτείται διατομεακή προσέγγιση και οι ιθύνοντες θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός 

αυτό. 

 Μια πιθανή, ρεαλιστική προσέγγιση που θα συμβάλλει στην εφαρμογή αυτού του δικαιώματος 

είναι να απαιτείται από τους λειτουργούς των μηχανών αναζήτησης και των υπηρεσιών διάδοσης 

εντός της ΕΕ να φιλτράρουν αναφορές σε «λησμονηθείσες» πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί 

εντός και εκτός της περιφέρειας της ΕΕ. 

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που είναι αποθηκευμένα σε αποσυρμένες και εκτός σύνδεσης συσκευές αποθήκευσης. 

 

Η έκθεση συμπληρώνει δύο άλλες πρόσφατες εκδόσεις του ENISA: τη μελέτη περί αποθήκευσης και συλλογής 

δεδομένων στην Ευρώπη και το έγγραφο εργασίας σχετικά με τον αντίκτυπο της επιγραμμικής 

συμπεριφορικής ιχνηλάτησης στην ιδιωτικότητα. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, οι ιθύνοντες θα πρέπει να 

διασφαλίσουν τη χρήση τεχνολογιών που υποστηρίζουν την αρχή ελάχιστης γνωστοποίησης προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο όγκος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αποθηκεύονται 

ηλεκτρονικά. Επίσης, ο οργανισμός συστήνει τη χρήση κρυπτογράφησης για την αποθήκευση και τη 

μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική 

παρακολούθηση και τον καθορισμό χαρακτηριστικών, ενώ λύσεις συμμόρφωσης θα πρέπει διατίθενται για 

τον αποκλεισμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς και την συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-gr/Privacy_Economics_EL.pdf
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-gr/Privacy_Economics_EL.pdf
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-considerations-of-online-behavioural-tracking
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-considerations-of-online-behavioural-tracking
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Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht σχολιάζει: 

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία προσέγγιση για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος που αφορά 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων στην Ευρώπη αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εκθέσεις του 

ENISA προσφέρουν την πτυχή που αφορά στην ασφάλεια των τεχνικών πληροφοριών για την εν λόγω 

μεταρρύθμιση.» 
 

Για την πλήρη έκθεση και όλες τις συστάσεις. 

 

Για το ιστορικό: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2012) 11 τελικό, 25 Ιανουαρίου 2012. 
 

Για συνεντεύξεις παρακαλούμε επικοινωνήστε: Ulf Bergstrom, εκπρόσωπος Τύπου, press@enisa.europa.eu ή 

κινητό: +30 6948 460 143 ή Rodica Tirtea, Εμπειρογνώμονας, sta@enisa.europa.eu 

 

Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική. 
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ 
www.enisa.europa.eu 
 

http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/#section-1
http://www.enisa.europa.eu/?came_from=https%253A//www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/the-right-to-be-forgotten/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
mailto:press@enisa.europa.eu
mailto:sta@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

