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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλου 2000
βσει της οδηγας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου σχετικ µε
την επρκεια της προστασας που παρχεται απ τις αρχς ασφαλος λιµνα για την
προστασα της ιδιωτικς ζως και τις συναφες συχνς ερωτσεις που εκδδονται απ το
Υπουργεο Εµπορου των ΗΠΑ
[κοινοποιηθε σα υπ τον αριθµ Ε(2000) 2441]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(2000/520/ΕΚ)
(ΕΕ L 215 της 25.8.2000, σ. 7)

∆ιορθνεται απ:
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2000D0520 — EL — 25.08.2000 — 000.001 — 2
!B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλου 2000
βσει της οδηγας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου σχετικ µε την επρκεια της προστασας που
παρχεται απ τις αρχς ασφαλος λιµνα για την προστασα της
ιδιωτικς ζως και τις συναφες συχνς ερωτσεις που εκδδονται απ το Υπουργεο Εµπορου των ΗΠΑ
[κοινοποιηθε σα υπ τον αριθµ Ε(2000) 2441]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(2000/520/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
(χοντας υπψη:
τη συνθ,κη για την .δρυση της Ευρωπαϊκ,ς Κοιντητας,
την οδηγ.α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκο4 Κοινοβουλ.ου και του
Συµβουλ.ου, της 24ης Οκτωβρ.ου 1995, για την προστασ.α των
φυσικν προσπων ;ναντι της επεξεργασ.ας δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα και για την ελε4θερη κυκλοφορ.α των δεδοµ;νων (1), και ιδ.ως το >ρθρο 25 παρ>γραφος 6,
Εκτιµντας τα ακλουθα:
(1)

Σ4µφωνα µε το >ρθρο 25 παρ>γραφος 1 της οδηγ.ας
95/46/ΕΚ απαιτε.ται απ τα κρ>τη µ;λη να προβλ;πουν
τι η διαβ.βαση προς τρ.τη χρα δεδοµ;νων προσωπικο4
χαρακτ,ρα επιτρ;πεται µνον ε>ν η εν λγω τρ.τη χρα
εξασφαλ.ζει ικανοποιητικ επ.πεδο προστασ.ας και οι νµοι
του κρ>τους µ;λους που εφαρµζουν >λλες διατ>ξεις της
οδηγ.ας τηρο4νται πριν απ τη διαβ.βαση.

(2)

Η Επιτροπ, δ4ναται να αποφα.νεται τι µια τρ.τη χρα
εξασφαλ.ζει ικανοποιητικ επ.πεδο προστασ.ας. Στην περ.πτωση αυτ, επιτρ;πεται να διαβιβ>ζονται τα δεδοµ;να
προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ τα κρ>τη µ;λη, χωρ.ς να ε.ναι
απαρα.τητη η παροχ, πρσθετων εγγυ,σεων.

(3)

Σ4µφωνα µε την οδηγ.α 95/46/ΕΚ, το επ.πεδο της προστασ.ας των δεδοµ;νων πρ;πει να σταθµ.ζεται λαµβανοµ;νων υπψη λων των περιστ>σεων που επηρε>ζουν µια
διαβ.βαση , µια σειρ> διαβιβ>σεων δεδοµ;νων τηρουµ;νων
ορισµ;νων προϋποθ;σεων. Η οµ>δα προστασ.ας των
προσπων ;ναντι της επεξεργασ.ας δεδοµ;νων προσωπικο4
χαρακτ,ρα, που συστ>θηκε β>σει της οδηγ.α, ;χει εκδσει
κατευθυντ,ριες γραµµ;ς (2) σχετικ> µε τη διεν;ργεια των εν
λγω αξιολογ,σεων (3).

(4)

∆εδοµ;νων των διαφορετικν προσεγγ.σεων που ακολουθο4νται σον αφορ> την προστασ.α των δεδοµ;νων στις
τρ.τες χρες, πρ;πει η αξιολγηση για την επ>ρκεια της
προστασ.ας και η επιβολ, της εφαρµογ,ς κ>θε απφασης,
που βασ.ζεται στο >ρθρο 25 παρ>γραφος 6 της οδηγ.ας
95/46/ΕΚ, να γ.νονται µε τρπο που να µην επιφ;ρει
αυθα.ρετες , αδικαιολγητες διακρ.σεις εις β>ρος , µεταξ4
τρ.των χωρν στις οπο.ες επικρατο4ν παρµοιες συνθ,κες
ο4τε να αποτελε. συγκεκαλυµµ;νο εµπδιο για τις εµπορικ;ς

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) Η διε4θυνση της οµ>δας προστασ.ας στο ∆ιαδ.κτυο ε.ναι :
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/
index.htm.
(3) WP 12: διαβιβ>σεις δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα σε τρ.τες
χρες: εφαρµογ, των >ρθρων 25 και 26 της οδηγ.ας της ΕΕ περ.
προστασ.ας των δεδοµ;νων. εκδθηκε απ την οµ>δα εργασ.ας στις
24 Ιουλ.ου 1998.
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συναλλαγ;ς, λαµβανοµ;νων υπψη των σηµερινν διεθνν
δεσµε4σεων της Κοιντητας.
(5)

Το ικανοποιητικ επ.πεδο προστασ.ας για τη διαβ.βαση
δεδοµ;νων απ την Κοιντητα στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες,
πως αναγνωρ.ζεται απ την παρο4σα απφαση, πρ;πει να
επιτυγχ>νεται εφσον οι οργανισµο. συµµορφνονται µε τις
αρχ;ς «ασφαλο4ς λιµ;να» για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς
ζω,ς (εφεξ,ς «οι αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να») και τις συχν>
υποβαλλµενες ερωτ,σεις [εφεξ,ς: «συχν;ς ερωτ,σεις»
(ΣΕ)], που παρ;χουν καθοδ,γηση για την εφαρµογ, των
αρχν ασφαλο4ς λιµ;να, τις οπο.ες εξ;δωσε η κυβ;ρνηση
των Ηνωµ;νων Πολιτειν στις 21 Ιουλ.ου 2000. Εξ>λλου, οι
οργανισµο. πρ;πει να δηµοσιοποιο4ν τις πολιτικ;ς που
ακολουθο4ν στον τοµ;α της προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς
και να υπαχθο4ν ε.τε στη δικαιοδοσ.α της Federal Trade
Commission οµοσπονδιακ, επιτροπ,ς εµπορ.ου, εφεξ,ς:
«FTC»), σ4µφωνα µε το τµ,µα 5 του νµου Federal Trade
Commisison Act [νµος περ. της (οµοσπονδιακ,ς επιτροπ,ς
εµπορ.ου (εφεξ,ς «FTC Act»)], που απαγορε4ει τις αθ;µιτες
, δλιες εν;ργειες , πρακτικ;ς που επηρε>ζουν τις
εµπορικ;ς συναλλαγ;ς, ε.τε στη δικαιοδοσ.α >λλου νµιµου
φορ;α, ο οπο.ος θα εξασφαλ.σει ντως τη συµµρφωση µε
τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς εφαρµζονται
σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις.

(6)

Οι τοµε.ς , και οι επεξεργασ.ες δεδοµ;νων που δεν
υπκεινται στη δικαιοδοσ.α οποιουδ,ποτε απ τους κρατικο4ς φορε.ς των Ηνωµ;νων Πολιτειν που αναφ;ρονται
στο παρ>ρτηµα VII της παρο4σας απφασης δεν εµπ.πτουν
στο πεδ.ο εφαρµογ,ς της απφασης αυτ,ς.

(7)

Για να εξασφαλιστε. η κατ>λληλη εφαρµογ, της παρο4σας
απφασης, πρ;πει οι οργανισµο. που θα προσχωρ,σουν στις
αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να και τις συχν;ς ερωτ,σεις να
µπορο4ν να αναγνωρ.ζονται απ τα ενδιαφερµενα µ;ρη,
πως τα πρσωπα στα οπο.α αναφ;ρονται τα δεδοµ;να, οι
εξαγωγε.ς δεδοµ;νων και οι αρχ;ς προστασ.ας δεδοµ;νων.
Για το σκοπ αυτ, το Υπουργε.ο Εµπορ.ου των ΗΠΑ , ο
φορ;ας που ορ.ζεται απ’ αυτ πρ;πει να αναλ>βει την
τ,ρηση και τη θ;ση στη δι>θεση του κοινο4 ενς καταλγου
µε τους οργανισµο4ς που δηλνουν τι προσχωρο4ν στις
αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις, και οι οπο.οι εµπ.πτουν στη
δικαιοδοσ.α ενς τουλ>χιστον απ τους κρατικο4ς φορε.ς
που αναφ;ρονται στο παρ>ρτηµα VII της παρο4σας
απφασης.

(8)

Προς το συµφ;ρον της διαφ>νειας και προκειµ;νου να
διασφαλιστε. η ικαντητα των αρµδιων αρχν των κρατν
µελν να εξασφαλ.ζουν την προστασ.α των ατµων κατ>
την επεξεργασ.α των δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα
που τα αφορο4ν, ε.ναι απαρα.τητο να διευκρινιστο4ν στην
απφαση οι εξαιρετικ;ς περιστ>σεις κ>τω απ τις οπο.ες
πρ;πει να δικαιολογε.ται η αναστολ, συγκεκριµ;νων διαβιβ>σεων δεδοµ;νων, παρ> τη διαπ.στωση περ. ικανοποιητικο4 επιπ;δου προστασ.ας.

(9)

Ο «ασφαλ,ς λιµ;νας» που δηµιουργε.ται απ τις αρχ;ς και
τις συχν;ς ερωτ,σεις .σως χρειαστε. να αναθεωρηθε. µε
β>ση την εµπειρ.α που θα αποκτηθε. απ τις εξελ.ξεις που
θα σηµειωθο4ν σον αφορ> την προστασ.α της ιδιωτικ,ς
ζω,ς σε συνθ,κες υπ τις οπο.ες η τεχνολογ.α καθιστ>
συνεχς ευκολτερη τη διαβ.βαση και επεξεργασ.α δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα και µε β>ση εκθ;σεις
σχετικ> µε την εφαρµογ, απ τις υπε4θυνες για την
εφαρµογ, αρχ;ς.

(10) Η οµ>δα προστασ.ας των προσπων ;ναντι της επεξεργασ.ας δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα, που συστ>θηκε
β>σει του >ρθρου 29 της οδηγ.ας 95/46/ΕΚ ;χει διατυπσει
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γνωµοδοτ,σεις σχετικ> µε το επ.πεδο της προστασ.ας που
παρ;χουν οι αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες. Οι γνωµοδοτ,σεις αυτ;ς ελ,φθησαν υπψη κατ> την
εκπνηση της παρο4σας απφασης (1).
(11) Τα µ;τρα που προβλ;πονται απ την παρο4σα απφαση
ε.ναι σ4µφωνα µε τη γνµη της επιτροπ,ς που συστ>θηκε
β>σει του >ρθρου 31 της οδηγ.ας 95/46/ΕΚ.

!C1

(12) Σ4µφωνα µε την απφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλ.ου, και
ιδ.ως το >ρθρο 8, το Ευρωπαϊκ Κοινοβο4λιο εξ;δωσε, στις
5 Ιουλ.ου 2000, το ψ,φισµα Α5-0177/2000 σον αφορ> το
σχ;διο απφασης της Επιτροπ,ς σχετικ> µε την επ>ρκεια
της προστασ.ας που παρ;χεται απ τις αρχ;ς ασφαλο4ς
λιµ;να για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς και τις
συναφε.ς συχν;ς ερωτ,σεις που εκδ.δονται απ το Υπουργε.ο Εµπορ.ου των ΗΠΑ (2). Η Επιτροπ, επανεξ;τασε το
σχ;διο απφασης υπ το φως του εν λγω ψηφ.σµατος και
κατ;ληξε στο συµπ;ρασµα τι, αν και το Ευρωπαϊκ
Κοινοβο4λιο εξ;φρασε την >ποψη τι ;πρεπε να πραγµατοποιηθο4ν ορισµ;νες βελτισεις στις αρχ;ς ασφαλο4ς
λιµ;να και στις συναφε.ς συχν;ς ερωτ,σεις για να θεωρηθε.
τι το εν λγω σχ;διο απφασης παρ;χει "επαρκ, προστασ.α", δεν υποστ,ριξε την >ποψη τι η Επιτροπ, θα
υπερ;βαινε τις εξουσ.ες της εκδ.δοντας την απφαση,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ρθρο 1
1. Για τους σκοπο4ς του >ρθρου 25 παρ>γραφος 2 της οδηγ.ας
95/46/ΕΚ, για λες τις δραστηριτητες που εµπ.πτουν στο πεδ.ο
εφαρµογ,ς της οδηγ.ας, οι «αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να για την
προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς» (εφεξ,ς: «οι αρχ;ς ασφαλο4ς
λιµ;να»), πως παρατ.θενται στο παρ>ρτηµα I της παρο4σας
απφασης, που εφαρµζονται σ4µφωνα µε την καθοδ,γηση που
παρ;χεται απ τις συχν> υποβαλλµενες ερωτ,σεις (εφεξ,ς:
«συχν;ς ερωτ,σεις»), που εκδθηκαν απ το Υπουργε.ο Εµπορ.ου των ΗΠΑ στις 21 Ιουλ.ου 2000, πως παρατ.θενται στο
παρ>ρτηµα II της παρο4σας απφασης, θεωρε.ται τι παρ;χουν
ικανοποιητικ επ.πεδο προστασ.ας για τη διαβ.βαση δεδοµ;νων
προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ την Κοιντητα σε οργανισµο4ς
εγκατεστηµ;νους στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες, λαµβανοµ;νων υπψη
(1) WP 15: Γνωµοδτηση 1/1999 σχετικ> µε το επ.πεδο προστασ.ας των
δεδοµ;νων στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες και τις υπ εξ;λιξη συζητ,σεις
µεταξ4 της Επιτροπ,ς και της κυβ;ρνησης των Ηνωµ;νων Πολιτε.ων.
WP 19: γνωµοδτηση 2/1999 σχετικ> µε την επ>ρκεια των «διεθνν
αρχν ασφαλο4ς λιµ;να» που εξ;δωσε το Υπουργε.ο Εµπορ.ου των
Ηνωµ;νων Πολιτε.ων στις 19 Απριλ.ου 1999.
WP 21: γνωµοδτηση 4/1999 σχετικ> µε τις «συχν;ς ερωτ,σεις» που
πρκειται να εκδσει το Υπουργε.ο Εµπορ.ου των Ηνωµ;νων
Πολιτειν σε σχ;ση µε τις προτεινµενες «αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να»
σον αφορ> την επ>ρκεια των «διεθνν αρχν ασφαλο4ς λιµ;να».
WP 23: ;γγραφο εργασ.ας σχετικ> µε την κατ>σταση προδου των
υπ εξ;λιξη συζητ,σεων µεταξ4 της Επιτροπ,ς και της κυβ;ρνησης
των Ηνωµ;νων Πολιτειν σον αφορ> τις «διεθνε.ς αρχ;ς ασφαλο4ς
λιµ;να».
WP 27: γνωµοδτηση 7/1999 σχετικ> µε το επ.πεδο προστασ.ας των
δεδοµ;νων που παρ;χεται απ τις αρχ;ς του «ασφαλο4ς λιµ;να» οι
οπο.ες δηµοσιε4θηκαν µαζ. µε τις συχν;ς ερωτ,σεις και >λλα συναφ,
;γγραφα στις 15 και 16 Νοεµβρ.ου 1999 απ το Υπουργε.ο Εµπορ.ου
των Ηνωµ;νων Πολιτειν.
WP 31: γνωµοδτηση 3/2000 για το δι>λογο ΕΕ/ΗΠΑ σχετικ> µε τη
ρ4θµιση «ασφαλο4ς λιµ;να».
WP 32: γνωµοδτηση 4/2000 σχετικ> µε το επ.πεδο προστασ.ας που
παρ;χουν οι «αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να».
(2) Το ψ,φισµα δεν ;χει ακµη δηµοσιευθε. στην Επ.σηµη Εφηµερ.δα.
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των ακλουθων εγγρ>φων, που εκδθηκαν απ το Υπουργε.ο
Εµπορ.ου των ΗΠΑ:
α) µιας ανασκπησης της επιβαλλµενης εφαρµογ,ς των αρχν
ασφαλο4ς λιµ;να, πως παρατ.θεται στο παρ>ρτηµα III.
β) ενς υποµν,µατος σχετικ> µε την πρκληση βλ>βης λγω
παραβ.ασης του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς και σχετικ> µε
τις ρητ;ς εγκρ.σεις που προβλ;πονται στο αµερικανικ δ.καιο,
πως παρατ.θενται στο παρ>ρτηµα IV.
γ) µιας επιστολ,ς απ την οµοσπονδιακ, επιτροπ, εµπορ.ου,
πως παρατ.θεται στο παρ>ρτηµα V.
δ) µιας επιστολ,ς απ το Υπουργε.ο Μεταφορν των ΗΠΑ,
πως παρατ.θεται στο παρ>ρτηµα VI.
2. Για κ>θε διαβ.βαση δεδοµ;νων πληρο4νται οι ακλουθες
προϋποθ;σεις:
α) ο οργανισµς που παραλαµβ>νει τα δεδοµ;να ;χει δηλσει
σαφς και δηµοσ.ως τη δ;σµευσ, του να συµµορφωθε. µε τις
αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα
µε τις συχν;ς ερωτ,σεις και
β) ο οργανισµς υπκειται στις νµιµες εξουσ.ες ενς κρατικο4
φορ;α των Ηνωµ;νων Πολιτειν πως αναφ;ρεται στο
παρ>ρτηµα VII της παρο4σας απφασης και ο οπο.ος ;χει
το δικα.ωµα να διερευν> καταγγελ.ες και να λαµβ>νει µ;τρα
κατ> των αθ;µιτων και δολ.ων πρακτικν, καθς και για την
αποζηµ.ωση των θιγοµ;νων ατµων, ανεξ>ρτητα απ τη χρα
κατοικ.ας , την ιθαγ;νει> τους, σε περ.πτωση µη συµµρφωσης προς τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις.
3. Οι ροι που αναφ;ρονται στην παρ>γραφο 2 θεωρε.ται τι
πληρο4νται για κ>θε οργανισµ που δηλνει την προσχρησ, του
στις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα
µε τις συχν;ς ερωτ,σεις, απ την ηµεροµην.α κατ> την οπο.α ο
οργανισµς αυτς γνωστοποιε. στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου των
ΗΠΑ (, στον φορ;α που ;χει οριστε. απ’ αυτ) τη δηµσια
δ;σµευση που αναφ;ρεται στην παρ>γραφο 2 στοιχε.ο α), καθς
και τα στοιχε.α του κρατικο4 φορ;α που αναφ;ρεται στην
παρ>γραφο 2 στοιχε.ο β).
ρθρο 2
Η παρο4σα απφαση αφορ> µνο την επ>ρκεια της προστασ.ας
που παρ;χεται στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες σ4µφωνα µε τις αρχ;ς
ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις
συχν;ς ερωτ,σεις, σε σχ;ση µε την τ,ρηση των απαιτ,σεων του
>ρθρου 25 παρ>γραφος 1 της οδηγ.ας 95/46/ΕΚ και δεν επηρε>ζει
την εφαρµογ, >λλων διατ>ξεων της εν λγω οδηγ.ας που
αφορο4ν την επεξεργασ.α δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα
στα κρ>τη µ;λη, συµπεριλαµβανοµ;νου του >ρθρου 4 της οδηγ.ας
95/46/ΕΚ.
ρθρο 3
1. Με την επιφ4λαξη των εξουσιν τους να αναλαµβ>νουν
δρ>ση προκειµ;νου να εξασφαλ.ζουν την τ,ρηση των εθνικν
διατ>ξεων που εκδ.δονται σ4µφωνα µε διατ>ξεις διαφορετικ;ς
απ το >ρθρο 25 της οδηγ.ας 95/46/ΕΚ, οι αρµδιες αρχ;ς των
κρατν µελν δ4νανται να ασκο4ν τις υφιστ>µενες εξουσ.ες τους
για να αναστ;λλουν τη ρο, δεδοµ;νων προς οργανισµ που ;χει
δηλσει τι προσχωρε. στις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς
εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις, προκειµ;νου να
προστατε4ουν τα φυσικ> πρσωπα απ την επεξεργασ.α δεδοµ;-
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νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα που τα αφορο4ν, στις ακλουθες
περιπτσεις:
α) ταν ο κρατικς φορ;ας των Ηνωµ;νων Πολιτειν που
αναφ;ρεται στο παρ>ρτηµα VII της παρο4σας απφασης ,
;νας ανεξ>ρτητος φορ;ας προσφυγ,ς, κατ> την ;ννοια του
πρτου εδαφ.ου της αρχ,ς εφαρµογ,ς, πως παρατ.θεται στο
παραρτ,µατος I της παρο4σας απφασης, κρ.νει τι ο
οργανισµς παραβι>ζει τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως
αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις, ,
β) ταν υπ>ρχει σοβαρ, πιθαντητα παραβ.ασης των αρχν
ασφαλο4ς λιµ;να, ταν υπ>ρχουν στοιχε.α απ τα οπο.α
προκ4πτει βασ.µως τι ο σχετικς φορ;ας εφαρµογ,ς δεν
λαµβ>νει , δεν θα λ>βει κατ>λληλα και ;γκαιρα µ;τρα για τη
διευθ;τηση του προβλ,µατος, ταν η συν;χιση της διαβ.βασης
δεδοµ;νων δηµιουργε. >µεσο κ.νδυνο πρκλησης σοβαρ,ς
ζηµ.ας στα >τοµα τα οπο.α αφορο4ν τα δεδοµ;να, και ταν οι
αρµδιες αρχ;ς του κρ>τους µ;λους κατ;βαλαν, υπ τις
συγκεκριµ;νες περιστ>σεις, κ>θε δυνατ, προσπ>θεια για να
ενηµερσουν σχετικ> τον οργανισµ και να του δσουν τη
δυναττητα να απαντ,σει.
Η αναστολ, της ρο,ς δεδοµ;νων λ,γει αµ;σως µλις εξασφαλιστε.
η συµµρφωση µε τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να, πως αυτ;ς
εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις, και ενηµερωθο4ν
σχετικ> οι αρµδιες αρχ;ς στην ΕΕ.
2. Nταν λαµβ>νονται µ;τρα β>σει της παραγρ>φου 1, τα κρ>τη
µ;λη ενηµερνουν αµελλητ. την Επιτροπ,.
3. Τα κρ>τη µ;λη και η Επιτροπ, ενηµερνονται αµοιβα.α για
τις περιπτσεις στις οπο.ες η δρ>ση των φορ;ων που ε.ναι
υπε4θυνοι για τη συµµρφωση µε τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να,
πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις στις
Ηνωµ;νες Πολιτε.ες, αποτυγχ>νει να εξασφαλ.σει την εν λγω
συµµρφωση.
4. Αν απ τα πληροφοριακ> στοιχε.α που συλλ;γονται β>σει των
παραγρ>φων 1 ;ως 3 προκ4πτει τι οποιοσδ,ποτε φορ;ας που
ε.ναι αρµδιος για τη συµµρφωση µε τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να,
πως αυτ;ς εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς ερωτ,σεις, στις
Ηνωµ;νες Πολιτε.ες δεν εκπληρνει ικανοποιητικ> την αποστολ,
του, η Επιτροπ, ενηµερνει σχετικ> το Υπουργε.ο Εµπορ.ου των
ΗΠΑ και, εφσον χρει>ζεται, υποβ>λλει σχ;διο µ;τρων σ4µφωνα
µε τη διαδικασ.α που προβλ;πεται στο >ρθρο 31 της οδηγ.ας
95/46/ΕΚ, µε σκοπ την ακ4ρωση , την αναστολ, της παρο4σας
απφασης , τον περιορισµ του πεδ.ου εφαρµογ,ς της.
ρθρο 4
1. Η παρο4σα απφαση δ4ναται να προσαρµζεται αν> π>σα
στιγµ, υπ το φως των εµπειριν που αφορο4ν την εφαρµογ, της
,/και αν το επ.πεδο προστασ.ας που παρ;χεται απ τις αρχ;ς
ασφαλο4ς λιµ;να και τις συχν;ς ερωτ,σεις ε.ναι υποδε;στερο απ
τις απαιτ,σεις της νοµοθεσ.ας των ΗΠΑ.
Εν π>ση περιπτσει, η Επιτροπ, αξιολογε. την εφαρµογ, της
παρο4σας απφασης β>σει των διαθ;σιµων πληροφοριν τρ.α ;τη
µετ> την κοινοπο.ησ, της στα κρ>τη µ;λη και ανακοιννει τα
σχετικ> πορ.σµατ> της στην επιτροπ, που συστ>θηκε β>σει του
>ρθρου 31 της οδηγ.ας 95/46/ΕΚ, περιλαµβανοµ;νης οποιασδ,ποτε ;νδειξης η οπο.α θα µπορο4σε να επηρε>σει την εκτ.µηση
σ4µφωνα µε την οπο.α οι ρυθµ.σεις που αναφ;ρονται στο >ρθρο 1
της παρο4σας απφασης παρ;χουν ικανοποιητικ, προστασ.α,
κατ> την ;ννοια του >ρθρου 25 της οδηγ.ας 95/46/ΕΚ, καθς και
κ>θε ;νδειξης απ την οπο.α προκ4πτει τι η παρο4σα απφαση
εφαρµζεται κατ> τρπο που επιφ;ρει διακρ.σεις.
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2. Η Επιτροπ, υποβ>λλει, εφσον χρει>ζεται, σχ;διο µ;τρων
σ4µφωνα µε τη διαδικασ.α που προβλ;πεται στο >ρθρο 31 της
οδηγ.ας 95/46/ΕΚ.
ρθρο 5
Τα κρ>τη µ;λη λαµβ>νουν λα τα απαρα.τητα µ;τρα για να
συµµορφωθο4ν µε την παρο4σα απφαση το αργτερο ενεν,ντα
ηµ;ρες µετ> την ηµεροµην.α κοινοπο.ησ,ς της στα κρ>τη µ;λη.
ρθρο 6
Η παρο4σα απφαση απευθ4νεται στα κρ>τη µ;λη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
που εξδωσε το Υπουργεο Εµπορου των Ηνωµνων Πολιτει=ν στις 21
Ιουλου 2000
Η νοµοθετικ, πρ>ξη της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης που δι;πει τα θ;µατα
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, δηλαδ, η οδηγ.α για την προστασ.α των
δεδοµ;νων (εφεξ,ς «η οδηγ.α»), >ρχισε να ισχ4ει στις 25 Οκτωβρ.ου 1998.
Σ4µφωνα µε την οδηγ.α αυτ,, επιτρ;πεται η διαβ.βαση δεδοµ;νων
προσωπικο4 χαρακτ,ρα προς χρες µη µ;λη της ΕΕ µνον εφσον οι εν
λγω τρ.τες χρες παρ;χουν ;να «επαρκ;ς» επ.πεδο προστασ.ας της
ιδιωτικ,ς ζω,ς. Μολοντι οι Ηνωµ;νες Πολιτε.ες και η Ευρωπαϊκ, (νωση
;χουν ως κοιν στχο την εν.σχυση της προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς για
τους πολ.τες τους, οι Ηνωµ;νες Πολιτε.ες υιοθετο4ν µια προσ;γγιση ως
προς την ιδιωτικ, ζω, η οπο.α διαφ;ρει απ εκε.νη της Ευρωπαϊκ,ς
(νωσης. Οι Ηνωµ;νες Πολιτε.ες ακολουθο4ν µια τοµεακ, προσ;γγιση
βασιζµενη σε ;να συνονθ4λευµα νοµοθετικν πρ>ξεων, κανονιστικν
διατ>ξεων και διατ>ξεων αυτορρ4θµισης. Λγω των διαφορν αυτν,
πολλο. αµερικανικο. οργανισµο. εξ;φρασαν αµφιβολ.ες ως προς τον
αντ.κτυπο του απαιτο4µενου απ την ΕΕ «επιπ;δου επ>ρκειας» σον
αφορ> τις διαβιβ>σεις δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ την
Ευρωπαϊκ, (νωση προς τις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες.
Προκειµ;νου να αµβλυνθο4ν οι αµφιβολ.ες αυτ;ς και να παρασχεθε. ;να
πιο προβλ;ψιµο πλα.σιο για τις διαβιβ>σεις δεδοµ;νων αυτο4 του ε.δους,
το Υπουργε.ο Εµπορ.ου εκδ.δει το παρν ;γγραφο και τις συχν;ς
ερωτ,σεις (εφεξ,ς «οι αρχ;ς») ως αρµδιο ργανο για την εν.σχυση, την
προθηση και την αν>πτυξη του διεθνο4ς εµπορ.ου. Οι αρχ;ς αναπτ4χθηκαν σε συνεννηση µε τη βιοµηχαν.α και το ευρ4 κοιν για να
διευκολυνθο4ν οι συναλλαγ;ς και το εµπριο µεταξ4 των Ηνωµ;νων
Πολιτειν και της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης. Προορ.ζονται αποκλειστικ> για
χρ,ση απ αµερικανικο4ς οργανισµο4ς που λαµβ>νουν δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ την Ευρωπαϊκ, (νωση, προκειµ;νου οι οργανισµο.
αυτο. να πληρο4ν τις προϋποθ;σεις του «ασφαλο4ς λιµ;να» και να
επωφελο4νται απ το τεκµ,ριο «επ>ρκειας» που παρ;χει η ;νταξη σ’
αυτν. Καθς οι αρχ;ς δηµιουργ,θηκαν αποκλειστικ> και µνο για την
εξυπηρ;τηση αυτο4 του συγκεκριµ;νου σκοπο4, ενδ;χεται να µην
ενδε.κνυται η υιοθ;τησ, τους για >λλους σκοπο4ς. Οι αρχ;ς δεν µπορο4ν
να χρησιµοποιηθο4ν ως υποκατ>στατο των εθνικν διατ>ξεων εφαρµογ,ς
της οδηγ.ας που ισχ4ουν για την επεξεργασ.α των δεδοµ;νων προσωπικο4
χαρακτ,ρα στα κρ>τη µ;λη.
Η προσχρηση των οργανισµν στον ασφαλ, λιµ;να ε.ναι απλυτα
προαιρετικ, και µπορε. να πραγµατοποιηθε. κατ> δι>φορους τρπους. Οι
οργανισµο. που αποφασ.ζουν να προσχωρ,σουν στις αρχ;ς πρ;πει,
αφενς, να συµµορφνονται µε αυτ;ς προκειµ;νου να αποκτ,σουν και
να διατηρ,σουν τα πλεονεκτ,µατα του ασφαλο4ς λιµ;να και, αφετ;ρου,
να δηµοσιοποιο4ν την πρθεσ, τους. Παραδε.γµατος χ>ριν, ταν ;νας
οργανισµς γ.νεται µ;λος ενς αυτορυθµιστικο4 προγρ>µαµτος προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, το οπο.ο τηρε. τις αρχ;ς αυτ;ς, ο οργανισµς
πληρο. τις προϋποθ;σεις του ασφαλο4ς λιµ;να. (νας οργανισµς µπορε.
επ.σης να ανταποκριθε. στις εν λγω προϋποθ;σεις αναπτ4σσοντας τις
δικο4ς του καννες περ. ιδιωτικ,ς ζω,ς, εφσον συµµορφνονται µε τις
αρχ;ς. Nταν ;νας οργανισµς τηρε. τις αρχ;ς βασιζµενος, εν λω , εν
µ;ρει, σε διατ>ξεις αυτορρ4θµισης, η παρ>λειψη συµµρφωσης µε τις εν
λγω διατ>ξεις πρ;πει επ.σης να υπκειται σε προσφυγ, β>σει του
τµ,µατος 5 του νµου περ. της οµοσπονδιακ,ς επιτροπ,ς εµπορ.ου
(Federal Trade Comission Act), που απαγορε4ει τις αθ;µιτες , δλιες
εν;ργειες, , β>σει παρµοιου νµου , κανονισµο4 που να απαγορε4ει
τ;τοιες εν;ργειες (βλ;πε το παρ>ρτηµα για τον κατ>λογο των νµιµων
φορ;ων των ΗΠΑ που αναγνωρ.ζονται απ την Ευρωπαϊκ, (νωση).
Επιπρσθετα, οι οργανισµο. που υπκεινται σε δ;σµη νοµοθετικν,
κανονιστικν, διοικητικν , >λλων νοµικν διατ>ξεων (, καννων), οι
οπο.ες προστατε4ουν αποτελεσµατικ> το απρρητο των δεδοµ;νων
προσωπικο4 χαρακτ,ρα, µπορο4ν επ.σης να επωφελο4νται των πλεονεκτηµ>των του ασφαλο4ς λιµ;να. Εν π>ση περιπτσει, τα πλεονεκτ,µατα
του ασφαλο4ς λιµ;να αρχ.ζουν να ισχ4ουν απ την ηµεροµην.α κατ> την
οπο.α ο ενδιαφερµενος οργανισµς δηλνει στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου (,
στον οριζµενο απ αυτ φορ;α) την προσχρησ, του στις αρχ;ς
σ4µφωνα µε τις συστ>σεις που εκτ.θενται στη συχν, ερτηση σχετικ> µε
την αυτοπιστοπο.ηση.
Η προσχρηση στις εν λγω αρχ;ς δ4ναται να περιοριστε. α) στο µ;τρο
που ε.ναι αναγκα.ο για να πληρο4νται απαιτ,σεις εθνικ,ς ασφ>λειας,
δηµσιου συµφ;ροντος και εφαρµογ,ς του νµου. β) απ νοµοθετικ;ς,
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κυβερνητικ;ς , νοµολογιακ;ς διατ>ξεις οι οπο.ες δηµιουργο4ν αντιφατικ;ς υποχρεσεις , ρητ, ;γκριση, υπ τον ρο τι, κατ> την >σκηση
οποιασδ,ποτε παρµοιας ;γκρισης, ο οργανισµς µπορε. να αποδε.ξει τι
η µη συµµρφωσ, του µε τις αρχ;ς περιορ.ζεται στο µ;τρο που ε.ναι
αναγκα.ο για να πληρο4νται τα υπερισχ4οντα νµιµα συµφ;ροντα τα
οπο.α εξυπηρετε. η εν λγω ;κριση. , γ) απ εξαιρ;σεις , παρεκκλ.σεις τις
οπο.ες προβλ;πει η οδηγ.α , ο νµος του κρ>τους µ;λους, εφσον οι εν
λγω εξαιρ;σεις , παρεκκλ.σεις εφαρµζονται σε συγκρ.σιµα πλα.σια. Σε
συν;πεια µε το στχο της εν.σχυσης της προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, οι
οργανισµο. οφε.λουν να καταβ>λλουν κ>θε προσπ>θεια στε να
εφαρµζουν τις αρχ;ς αυτ;ς κατ> τρπο πλ,ρη και διαφαν,, εν θα
πρ;πει επ.σης να υποδεικν4ουν στις σχετικ;ς µε την προστασ.α της
ιδιωτικ,ς ζω,ς πολιτικ;ς τους, τις περιπτσεις που θα εφαρµζονται σε
τακτικ, β>ση οι εξαιρ;σεις απ τις αρχ;ς που επιτρ;πονται απ το
στοιχε.ο β) παραπ>νω. Για τον .διο λγο, ταν θα επιτρ;πεται η
εναλλακτικ, δυναττητα β>σει των αρχν ,/και του δικα.ου των ΗΠΑ,
αναµ;νεται απ τους οργανισµο4ς να επιλ;γουν την υψηλτερη προστασ.α
που αυτ ε.ναι δυνατν.
Για πρακτικο4ς , >λλους λγους, ορισµ;νοι οργανισµο. ενδ;χεται να
επιθυµο4ν να εφαρµζουν τις αρχ;ς σε λες τις εν;ργει;ς τους επεξεργασ.ας δεδοµ;νων. ωστσο υποχρεο4νται να τις εφαρµζουν µνο για τις
διαβιβ>σεις δεδοµ;νων που πραγµατοποιο4ν µετ> την προσχρησ, τους
στον «ασφαλ, λιµ;να». Για να πληρο4ν τις προϋποθ;σεις του ασφαλο4ς
λιµ;να, οι οργανισµο. δεν υποχρεο4νται να εφαρµζουν τις αρχ;ς αυτ;ς
στις πληροφορ.ες που αποθηκε4ονται σε αρχε.α η επεξεργασ.α των
οπο.ων γ.νεται χειρωνακτικς. Nσοι οργανισµο. επιθυµο4ν να επωφελο4νται του πλεονεκτ,µατος του ασφαλο4ς λιµ;να για να τους διαβιβ>ζονται πληροφορ.ες απ αρχε.α, η επεξεργασ.α των οπο.ων γ.νεται
χειρωνακτικς, απ την ΕΕ, οφε.λουν να εφαρµζουν τις αρχ;ς σε λες τις
παρµοιες πληροφορ.ες που τους διαβιβ>ζοντα µετ> την προσχρησ,
τους στον «ασφαλ, λιµ;να». (νας οργανισµς που επιθυµε. να επεκτε.νει
τα πλεονεκτ,µατα του ασφαλο4ς λιµ;να σε σχετικ;ς µε ανθρπινουςπρους πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα που διαβιβ>ζονται απ την
ΕΕ για χρ,ση στο πλα.σιο εργασιακ,ς σχ;σης, πρ;πει να το αναφ;ρει
σχετικ> ταν θα δηλνει στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, στον οριζµενο απ
αυτ φορ;α) την προσχρησ, του στις αρχ;ς της αυτοπιστοπο.ησης, εν
πρ;πει να συµµορφνεται µε τις απαιτ,σεις που ορ.ζονται στις συχν;ς
ερωτ,σεις σχετικ> µε την αυτοπιστοπο.ηση.
Οι οργανισµο. θα ε.ναι επ.σης σε θ;ση να παρ;χουν τις εγγυ,σεις που
κρ.νονται αναγκα.ες απ το >ρθρο 26 της οδηγ.ας, ε>ν συµπεριλαµβ>νουν
τις αρχ;ς σε γραπτ;ς συµφων.ες για τις ουσιαστικ;ς διατ>ξεις περ.
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, που θα συν>πτονται µε τα µ;ρη που
διαβιβ>ζουν τα δεδοµ;να απ την ΕΕ, αφο4 η Επιτροπ, και τα κρ>τη
µ;λη εγκρ.νουν τις >λλες διατ>ξεις για τα υποδε.γµατα συµβ>σεων.
Το δ.καιο των ΗΠΑ θα ισχ4ει σον αφορ> τσο τα θ;µατα ερµηνε.ας και
συµµρφωσης µε τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να (περιλαµβανοµ;νων και
των συχνν ερωτ,σεων), σο και τις σχετικ;ς πολιτικ;ς των οργανισµν
του ασφαλο4ς λιµ;να που αφορο4ν την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς, µε
εξα.ρεση τις περιπτσεις κατ> τις οπο.ες οι οργανισµο. θα ;χουν αναλ>βει
τη δ;σµευση να συνεργ>ζονται µε τις ευρωπαϊκ;ς αρχ;ς προστασ.ας των
δεδοµ;νων. Εκτς αν δηλνεται διαφορετικ>, θα ισχ4ουν στις αν>λογες
περιπτσεις λες οι διατ>ξεις των αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να και των
συχνν ερωτ,σεων.Τα « δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα » και οι
«πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα» ε.ναι στοιχε.α τα οπο.α αφορο4ν
;να πρσωπο του οπο.ου η ταυττητα ε.ναι γνωστ, , µπορε. να
εξακριβωθε. και τα οπο.α εµπ.πτουν στο πεδ.ο εφαρµογ,ς της οδηγ.ας,
λαµβ>νονται απ ;ναν αµερικανικ οργανισµ µε προ;λευση απ την
Ευρωπαϊκ, (νωση και καταγρ>φονται µε οποιαδ,ποτε µορφ,.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(νας οργανισµς οφε.λει να ενηµερνει τα πρσωπα σχετικ> µε τους
σκοπο4ς για τους οπο.ους συλλ;γει και χρησιµοποιε. πληροφορ.ες που τα
αφορο4ν, τον τρπο επικοινων.ας µε τον οργανισµ για τυχν αιτ,σεις
πληροφοριν , παρ>πονα, τους τρ.τους στους οπο.ους γνωστοποιε. τις
πληροφορ.ες, καθς και τις επιλογ;ς και τα µ;σα που προσφ;ρει ο
οργανισµς στα πρσωπα για τον περιορισµ της χρ,σης και της
γνωστοπο.ησης των πληροφοριν. Η κοινοπο.ηση αυτ, πρ;πει να
παρ;χεται σε σαφ, και ευδι>κριτη γλσσα κατ> την πρτη α.τηση
παροχ,ς πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα που απευθ4νει στα
πρσωπα ο οργανισµς , το συντοµτερο δυνατ µετ> τα4τα, αλλ>
οπωσδ,ποτε προτο4 προβε. ο οργανισµς ε.τε στη χρ,ση των πληροφοριν αυτν για σκοπ >λλο απ εκε.νο για τον οπο.ο συνελ;γησαν αρχικ>
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, για τον οπο.ο υπ;στησαν επεξεργασ.α απ τον διαβιβ>ζοντα οργανισµ,
ε.τε στη γνωστοπο.ηση των πληροφοριν σε τρ.το µ;ρος για πρτη
φορ> (1).
ΕΠΙΛΟΓΗ
(νας οργανισµς πρ;πει να παρ;χει στα πρσωπα την ευκαιρ.α να
επιλ;γουν (δικα.ωµα εξα.ρεσης απ τα δεδοµ;να) ε>ν οι πληροφορ.ες
προσωπικο4 χαρακτ,ρα που τα αφορο4ν πρκειται α) να γνωστοποιηθο4ν σε ;να τρ.το µ;ρος (1) , β) να χρησιµοποιηθο4ν για ;να σκοπ ο
οπο.ος δεν συν>δει µε το σκοπ για τον οπο.ο συνελ;γησαν αρχικ> , για
τον οπο.ο εγκρ.θηκαν στη συν;χεια απ τα εν λγω πρσωπα. Πρ;πει να
παρ;χονται στα πρσωπα σαφε.ς, ευδι>κριτοι, >µεσα διαθ;σιµοι και
προσιτο. µηχανισµο. για την >σκηση της επιλογ,ς.
Nσον αφορ> τις ευα.σθητες πληροφορ.ες (δηλαδ, πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα οι οπο.ες αναφ;ρουν λεπτοµερς ασθ;νειες , την
κατ>σταση υγε.ας, τη φυλετικ, , εθνικ, καταγωγ,, τα πολιτικ>
φρον,µατα, τις θρησκευτικ;ς , φιλοσοφικ;ς πεποιθ,σεις, τη συµµετοχ,
σε συνδικαλιστικ;ς οργανσεις , πληροφορ.ες σχετικ> µε τη σεξουαλικ,
ζω, του προσπου) πρ;πει να παρ;χεται καταφατικ, , ρητ, επιλογ,
(οικειοθελ,ς συµµετοχ,) ποτε οι πληροφορ.ες πρκειται να γνωστοποιηθο4ν σε τρ.το µ;ρος , να χρησιµοποιηθο4ν για σκοπ >λλο απ εκε.νο
για τον οπο.ο συνελ;γησαν αρχικ> , τον οπο.ο εν;κρινε το ενδιαφερµενο
πρσωπο µεταγεν;στερα ασκντας την επιλογ, της οικειοθελο4ς συµµετοχ,ς. Εν π>ση περιπτσει, ;νας οργανισµς οφε.λει να µεταχειρ.ζεται ως
ευα.σθητες οποιεσδ,ποτε πληροφορ.ες λαµβ>νει απ τρ.το µ;ρος, τις
οπο.ες το εν λγω τρ.το µ;ρος χαρακτηρ.ζει και µεταχειρ.ζεται ως
ευα.σθητες.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ
Για να γνωστοποιο4ν πληροφορ.ες σε τρ.το µ;ρος, οι οργανισµο. πρ;πει να
εφαρµζουν τις αρχ;ς της κοινοπο.ησης και της επιλογ,ς. Nποτε ;νας
οργανισµς επιθυµε. να διαβιβ>σει πληροφορ.ες σε ;να τρ.το µ;ρος το
οπο.ο ενεργε. ως πρ>κτορας, πως περιγρ>φεται στην τελικ, σηµε.ωση,
µπορε. να το πρ>ξει αφο4 εξακριβσει πρτα τι τα τρ.τα µ;ρη τηρο4ν τις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να , υπκεινται στην οδηγ.α , σε κ>ποιο
µηχανισµ που να εξασφαλ.ζει την επ>ρκεια της προστασ.ας , συν>πτει
γραπτ, συµφων.α µε τα τρ.τα µ;ρη που να απαιτε. απ τα τελευτα.α να
παρ;χουν τουλ>χιστον το .διο επ.πεδο προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς µε
εκε.νο που επιβ>λλουν οι συναφε.ς αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να. Εφσον ο
οργανισµς τηρε. τις προϋποθ;σεις αυτ;ς, δεν φ;ρει ευθ4νη (εκτς αν ο
οργανισµς αποφασ.σει διαφορετικ>) σε περ.πτωση που το τρ.το µ;ρος
στο οπο.ο διαβιβ>ζει παρµοιες πληροφορ.ες τις επεξεργ>ζεται κατ>
τρπο που να αντιβα.νει στους προβλεπµενους περιορισµο4ς , στις
συµφωνηµ;νες διατ>ξεις, εκτς και αν ο οργανισµς γνριζε , φειλε να
γνωρ.ζει τι το τρ.το µ;ρος θα επεξεργαζταν τις πληροφορ.ες κατ> τρπο
αντ.θετο και δεν ;λαβε ε4λογα µ;τρα προκειµ;νου να εµποδ.σει , να
σταµατ,σει την επεξεργασ.α αυτ,.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι οργανισµο. που δηµιουργο4ν, διατηρο4ν, χρησιµοποιο4ν , διαδ.δουν
πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα οφε.λουν να λαµβ>νουν ε4λογες
προφυλ>ξεις για την προστασ.α των πληροφοριν αυτν απ τυχν
απλεια, κατ>χρηση και µη εγκεκριµ;νη πρσβαση, γνωστοπο.ηση,
αλλαγ, και καταστροφ,.
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σ4µφωνα µε τις αρχ;ς, οι πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα πρ;πει να
παρουσι>ζουν συν>φεια µε τους σκοπο4ς για τους οπο.ους πρκειται να
χρησιµοποιηθο4ν. (νας οργανισµς δεν µπορε. να επεξεργαστε. πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα κατ> τρπο που να αντιβα.νει στους
σκοπο4ς για τους οπο.ους συνελ;γησαν , για τους οπο.ους εγκρ.θηκαν

(1 )

∆εν ε.ναι αναγκα.ο να εφαρµζεται η αρχ, της κοινοπο.ησης , της επιλογ,ς
ταν οι πληροφορ.ες γνωστοποιο4νται σε τρ.το µ;ρος το οπο.ο ενεργε. ως
πρ>κτορας αναλαµβ>νοντας εργασ.α(-ες) εξ ονµατος του οργανισµο4 και
εκτελντας τις εντολ;ς του. Απεναντ.ας, η αρχ, της περαιτ;ρω διαβ.βασης
εφαρµζεται στις γνωστοποι,σεις αυτο4 του ε.δους.
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απ το πρσωπο µεταγεν;στερα. Στο µ;τρο που ε.ναι αναγκα.ο για την
εξυπηρ;τηση των εν λγω σκοπν, ;νας οργανισµς πρ;πει να λαµβ>νει
ε4λογα µ;τρα για να εξασφαλ.σει τι τα δεδοµ;να ε.ναι χρησιµοποι,σιµα,
ακριβ,, πλ,ρη και ενηµερωµ;να.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Τα πρσωπα πρ;πει να ;χουν πρσβαση στις πληροφορ.ες προσωπικο4
χαρακτ,ρα που τα αφορο4ν, τις οπο.ες κατ;χει ;νας οργανισµς, και να
;χουν τη δυναττητα να διορθνουν, να τροποποιο4ν και να εξαλε.φουν
τις πληροφορ.ες αυτ;ς ποτε ε.ναι ανακριβε.ς, µε εξα.ρεση τις περιπτσεις
κατ> τις οπο.ες η επιβ>ρυνση , το κστος που συνεπ>γεται η παροχ,
πρσβασης θα ,ταν δυσαν>λογα προς τους κινδ4νους για την προστασ.α
της ιδιωτικ,ς ζω,ς του προσπου εν προκειµ;νω , σε περ.πτωση που
παραβι>ζονται τα δικαιµατα >λλων τρ.των προσπων.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για να υπ>ρξει αποτελεσµατικ, προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς πρ;πει να
υφ.στανται µηχανισµο. που να εξασφαλ.ζουν τη συµµρφωση µε τις αρχ;ς,
µ;σα προσφυγ,ς για τα πρσωπα περ. των οπο.ων πρκειται και τα οπο.α
θ.γονται απ τη µη συµµρφωση µε τις αρχ;ς καθς και συν;πειες για τον
οργανισµ σε περ.πτωση µη τ,ρησης των αρχν. Οι µηχανισµο. αυτο.
πρ;πει να περιλαµβ>νουν τουλ>χιστον α) >µεσα διαθ;σιµους και
προσιτο4ς ανεξ>ρτητους µηχανισµο4ς προσφυγ,ς για τη διερε4νηση και
τη διευθ;τηση των καταγγελιν και των αµφισβητ,σεων σ4µφωνα µε τις
αρχ;ς και για την αποζηµ.ωση του κ>θε προσπου στις περιπτσεις που
προβλ;πονται απ το εφαρµοστ;ο δ.καιο , τις πρωτοβουλ.ες του
ιδιωτικο4 τοµ;α. β) διαδικασ.ες παρακολο4θησης για την επαλ,θευση
τσο της ακρ.βειας των διαβεβαισεων και των ισχυρισµν των
επιχειρ,σεων σον αφορ> τις πρακτικ;ς τους περ. ιδιωτικ,ς ζω,ς, σο
και της εφαρµογ,ς των πρακτικν περ. ιδιωτικ,ς ζω,ς σ4µφωνα µε τη
διατ4πωσ, τους, και γ) υποχρεσεις επ.λυσης των προβληµ>των που
απορρ;ουν απ την παρ>λειψη συµµρφωσης µε τις αρχ;ς απ οργανισµο4ς που ισχυρ.ζονται τι τις τηρο4ν και τις συν;πειες για τους
οργανισµο4ς στην περ.πτωση αυτ,. Οι κυρσεις πρ;πει να ε.ναι αρκετ>
αυστηρ;ς στε να εξασφαλ.ζεται η συµµρφωση εκ µ;ρους των οργανισµν.
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Προσ$ρτηµα
Κατλογος των θεσµικ=ν φορων των ΗΠΑ οι οποοι αναγνωρζονται
απ την Ευρωπαϊκ Aνωση
Η Ευρωπαϊκ, (νωση αναγνωρ.ζει τους ακλουθους κυβερνητικο4ς
φορε.ς των ΗΠΑ ως αρµδιους για τη διερε4νηση καταγγελιν και για
την επιβολ, κυρσεων κατ> αθ;µιτων , παραπλανητικν πρακτικν
καθς επ.σης και για την αποζηµ.ωση ατµων σε περ.πτωση µη
συµµρφωσης µε τις αρχ;ς που εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις ΣΕ:
— την FTC β>σει των αρµοδιοτ,των που της παρ;χονται απ το τµ,µα 5
(Section 5) του FTC Act,
— το Υπουργε.ο Μεταφορν, β>σει των αρµοδιοτ,των που του
παρ;χονται απ τον τ.τλο 49 του United States Code, Section 41712.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΣΕ)

ΣΕ αριθ. 1 — Ευασθητα δεδοµνα
Ε:

Πρ%πει %νας οργανισµς να παρ%χει π$ντοτε ρητ) επιλογ) σον
αφορ$ τα ευα σθητα δεδοµ%να;

Α:

Nχι, δεν απαιτε.ται τ;τοια επιλογ, ταν η επεξεργασ.α: 1. ε.ναι
προς το ζωτικ συµφ;ρον του προσπου στο οπο.ο αναφ;ρονται τα
δεδοµ;να , >λλου ατµου. 2. ε.ναι αναγκα.α για την τεκµηρ.ωση
νοµικν αξισεων , για την υπερ>σπιση ατµων. 3. απαιτε.ται για
την παροχ, ιατρικ,ς περ.θαλψης , δι>γνωσης. 4. πραγµατοποιε.ται
στα πλα.σια νµιµων δραστηριοτ,των ιδρ4µατος, ;νωσης , οποιουδ,ποτε >λλου µη κερδοσκοπικο4 φορ;α µε πολιτικο4ς, φιλοσοφικο4ς, θρησκευτικο4ς , συνδικαλιστικο4ς σκοπο4ς και υπ την
προϋπθεση τι η επεξεργασ.α ;χει σχ;ση αποκλειστικ> µε τα µ;λη
του φορ;α , µε τα >τοµα τα οπο.α ;χουν τακτικ, επαφ, µαζ. του
σχετικ> µε τους σκοπο4ς του και τι τα δεδοµ;να δεν θα
αποκαλ4πτονται σε τρ.τους χωρ.ς τη συγκατ>θεση των προσπων
στα οπο.α αναφ;ρονται τα δεδοµ;να. 5. ε.ναι αναγκα.α για την
εκτ;λεση των υποχρεσεων του οργανισµο4 στο τοµ;α του
εργατικο4 δικα.ου, , 6. ;χει σχ;ση µε δεδοµ;να τα οπο.α
κοινοποιο4νται κατ> τρπο προφαν, απ τα .δια τα >τοµα.

ΣΕ αριθ. 2 — ∆ηµοσιογραφικς εξαιρσεις
Ε:

Λαµβανοµ%νης υπψη της διαφ1λαξης της ελευθερ ας του τ1που
απ το σ1νταγµα των ΗΠΑ και της εξα ρεσης που προβλ%πει η
οδηγ α για το δηµοσιογραφικ υλικ, εφαρµζονται οι αρχ%ς
ασφαλο1ς λιµ%να στις πληροφορ ες προσωπικο1 χαρακτ)ρα που
συλλ%γονται, διατηρο1νται ) διαδ δονται για δηµοσιογραφικο1ς
σκοπο1ς;

Α:

Nποτε τα δικαιµατα της ελευθερ.ας του τ4που που περικλε.ει η
πρτη τροποπο.ηση του συντ>γµατος των Ηνωµ;νων Πολιτειν
δεν συν>δουν µε την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς, η πρτη
τροποπο.ηση πρ;πει να δι;πει την εξισορρπηση των συµφερντων
που >πτονται των δραστηριοτ,των αµερικανν προσπων ,
αµερικανικν οργανισµν. ∆εν υπκεινται στις προϋποθ;σεις των
αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να οι πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα που συλλ;γονται για δηµοσ.ευση, µετ>δοση , >λλες µορφ;ς
δηµοσιοπο.ησης δηµοσιογραφικο4 υλικο4, ανεξαρτ,τως του ε>ν
χρησιµοποιο4νται , χι, καθς και οι πληροφορ.ες απ προγεν;στερα δηµοσιευµ;νο υλικ το οπο.ο διαδθηκε απ δηµοσιογραφικ> αρχε.α.

ΣΕ αριθ. 3 — ∆ευτερεουσα ευθνη
Ε:

Υπκεινται στις αρχ%ς του ασφαλο1ς λιµ%να οι π$ροχοι υπηρεσι7ν
∆ιαδικτ1ου (Internet), οι τηλεπικοινωνιακο φορε ς ) $λλοι οργανισµο ταν αναλαµβ$νουν απλ7ς, για λογαριασµ κ$ποιου τρ του
οργανισµο1, τη διαβ βαση, τη δροµολγηση, τη µεταγωγ) ) την
επαναποθ)κευση πληροφορι7ν οι οπο ες ενδ%χεται να αντιβα νουν
στις εν λγω αρχ%ς;

Α:

Nχι. Nπως συµβα.νει και µε την .δια την οδηγ.α, ο ασφαλ,ς λιµ;νας
δεν δηµιουργε. δευτερε4ουσα ευθ4νη. ∆εν ευθ4νεται ;νας οργανισµς ταν δρα απλς ως µ;σο για τη διαβ.βαση δεδοµ;νων απ
τρ.τα µ;ρη χωρ.ς να προσδιορ.ζει τους σκοπο4ς και τους τρπους
επεξεργασ.ας αυτν των δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα.

ΣΕ αριθ. 4 — Τρπεζες επενδσεων και λογιστικο λεγχοι
Ε:

Οι δραστηριτητες των ελεγκτ7ν και των τραπεζιτ7ν επενδ1σεων
ενδ%χεται να συνεπ$γονται την επεξεργασ α δεδοµ%νων προσωπικο1 χαρακτ)ρα χωρ ς τη συγκατ$θεση ) εν αγνο α του προσ7που.
Υπ ποιες συνθ)κες επιτρ%πεται η πρακτικ) αυτ) απ τις αρχ%ς της
κοινοπο ησης, της επιλογ)ς και της πρσβασης;

Α:

Οι τραπεζ.τες επενδ4σεων , οι ελεγκτ;ς µπορο4ν να επεξεργαστο4ν
πληροφορ.ες εν αγνο.α του προσπου µνον κατ> το µ;τρο και για
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τη δι>ρκεια που απαιτο4νται προκειµ;νου να ικανοποιηθο4ν
κανονιστικ;ς διατ>ξεις , απαιτ,σεις δηµσιου συµφ;ροντος, καθς
και σε >λλες περιπτσεις στις οπο.ες ενδ;χεται να θιγο4ν τα νµιµα
συµφ;ροντα του οργανισµο4 απ την εφαρµογ, των αρχν αυτν.
Τα εν λγω νµιµα συµφ;ροντα περιλαµβ>νουν την παρακολο4θηση της συµµρφωσης των εταιρειν µε τις νοµικ;ς υποχρεσεις
τους και νµιµες λογιστικ;ς δραστηριτητες, καθς και την αν>γκη
για τ,ρηση της εµπιστευτικτητας στο πλα.σιο ενδεχµενων
εξαγορν, συγχωνε4σεων, κοινν επιχειρ,σεων , >λλων συναλλαγν παρµοιας φ4σης τις οπο.ες πραγµατοποιο4ν τραπεζ.τες
επενδ4σεων , ελεγκτ;ς.
ΣΕ αριθ. 5 (1) — Ο ρ λος των αρχ=ν προστασας των δεδοµνων
Ε:

Με ποιον τρπο οι εταιρε ες, οι οπο ες δεσµε1ονται να συνεργ$ζονται µε τις αρχ%ς προστασ ας των δεδοµ%νων (ΑΠ∆) της
Ευρωπαϊκ)ς =νωσης, αναλαµβ$νουν τη δ%σµευση αυτ) και µε
ποιν τρπο θα υλοποιηθε η εν λγω δ%σµευση;

Α:

Στο πλα.σιο του ασφαλο4ς λιµ;να, οι οργανισµο. των ΗΠΑ που
λαµβ>νουν δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ την ΕΕ πρ;πει
να αναλ>βουν τη δ;σµευση να χρησιµοποι,σουν αποτελεσµατικο4ς
µηχανισµο4ς προκειµ;νου να εξασφαλ.σουν τη συµµρφωση µε τις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να. Ειδικτερα, πως ορ.ζεται στην αρχ,
της εφαρµογ,ς, οι µηχανισµο. αυτο. πρ;πει να προβλ;πουν α)
διαδικασ.ες προσφυγ,ς για τα >τοµα τα οπο.α αφορο4ν τα
δεδοµ;να, β) διαδικασ.ες παρακολο4θησης που να επιτρ;πουν την
επαλ,θευση των βεβαισεων και των δηλσεων των οργανισµν
σχετικ> µε την προστασ.α του ιδιωτικο4 β.ου και γ) διατ>ξεις
σ4µφωνα µε τις οπο.ες οι οργανισµο. υποχρεο4νται να επιλ4ουν τα
προβλ,µατα που ανακ4πτουν απ τη µη συµµρφωση µε τις αρχ;ς
και να αποκαθιστο4ν τις σχετικ;ς συν;πειες. (νας οργανισµς
µπορε. να ικανοποιε. τα στοιχε.α α) και γ) της αρχ,ς της εφαρµογ,ς
ε>ν προσχωρε. στις απαιτ,σεις της παρο4σας ΣΕ σον αφορ> τη
συνεργασ.α µε τις αρχ;ς προστασ.ας των δεδοµ;νων (ΑΠ∆).
(νας οργανισµς µπορε. να αναλ>βει την υποχρ;ωση συνεργασ.ας
µε τις ΑΠ∆ δηλνοντας στην κοινοπο.ηση του «ασφαλο4ς λιµ;να»
προς το Υπουργε.ο Εµπορ.ου (βλ;πε ΣΕ 6 σχετικ> µε την
αυτοπιστοπο.ηση) τι ο οργανισµς:
1.

επιλ;γει να συµµορφωθε. µε τις διατ>ξεις των στοιχε.ων α) και
γ) της αρχ,ς της εφαρµογ,ς του ασφαλο4ς λιµ;να, δεσµευµενος να συνεργ>ζεται µε τις ΑΠ∆.

2.

θα συνεργ>ζεται µε τις ΑΠ∆ σον αφορ> την εξ;ταση και την
επ.λυση των καταγγελιν που υποβ>λλονται στο πλα.σιο του
ασφαλο4ς λιµ;να και

3.

θα συµµορφνεται προς κ>θε συµβουλ, των ΑΠ∆ ταν οι
ΑΠ∆ ε.ναι της >ποψης τι ο οργανισµς πρ;πει να λ>βει
συγκεκριµ;να µ;τρα προκειµ;νου να συµµορφωθε. µε τις αρχ;ς
του ασφαλο4ς λιµ;να, συµπεριλαµβανοµ;νων µ;τρων αποκατ>στασης , αποζηµ.ωσης υπ;ρ των ατµων που θ.γονται απ
οποιαδ,ποτε µη συµµρφωση µε τις εν λγω αρχ;ς και να
υποβ>λει στις ΑΠ∆ γραπτ, επιβεβα.ωση τι τα µ;τρα αυτ>
;χουν ληφθε..

Η συνεργασ.α των ΑΠ∆ θα παρασχεθε. µε τη µορφ, πληροφοριν
και συµβουλν µε τον ακλουθο τρπο:
— οι συµβουλ;ς των ΑΠ∆ θα δ.δονται µ;σω ενς ανεπ.σηµου
φορ;α των ΑΠ∆ που θα συσταθε. σε ευρωπαϊκ επ.πεδο, ο
οπο.ος, µεταξ4 >λλων, θα βοηθ,σει στην εξασφ>λιση µιας
εναρµονισµ;νης και συνεκτικ,ς προσ;γγισης,
— ο εν λγω φορ;ας θα παρ;χει συµβουλ;ς στους σχετικο4ς
οργανισµο4ς των ΗΠΑ για ανεπ.λυτες καταγγελ.ες ατµων
σχετικ> µε το χειρισµ πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα
που διαβιβ>στηκαν απ την ΕΕ στο πλα.σιο του ασφαλο4ς

(1 )

Η συµπερ.ληψη της παρο4σας ΣΕ στο πακ;το συχνν ερωτ,σεων εξαρτ>ται
απ τη συµφων.α των ΑΠ∆. Οι εν λγω αρχ;ς εξ;τασαν το παρν κε.µενο στο
πλα.σιο της οµ>δας εργασ.ας του >ρθρου 29 και θεωρ,θηκε κατ> πλειοψηφ.α
αποδεκτ, αλλ> ε.ναι διατεθειµ;νες να διατυπσουν την οριστικ, τους >ποψη
µνο στο πλα.σιο της συνολικ,ς γνµης που θα εκδσει η οµ>δα εργασ.ας για
το τελικ πακ;το συχνν ερωτ,σεων.
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λιµ;να. Οι συµβουλ;ς αυτ;ς θα ;χουν ως σκοπ την εξασφ>λιση
της ορθ,ς εφαρµογ,ς των αρχν του «ασφαλο4ς λιµ;να» και
θα αφορο4ν επ.σης τους µηχανισµο4ς επ.λυσης των διαφορν
τους που οι ΑΠ∆ θεωρο4ν κατ>λληλους για το (τα) ενδιαφερµενο(-α) >τοµο(-α),
— ο εν λγω φορ;ας θα παρ;χει τ;τοιες συµβουλ;ς ;πειτα απ
σχετικ, α.τηση των ενδιαφερµενων οργανισµν ,/και ;πειτα
απ καταγγελ.ες που θα λαµβ>νει απευθε.ας απ >τοµα
εναντ.ον οργανισµν οι οπο.οι αν;λαβαν την υποχρ;ωση να
συνεργαστο4ν µε τις ΑΠ∆ για σκοπο4ς τ,ρησης των αρχν του
«ασφαλο4ς λιµ;να», εν παρ>λληλα θα ενθαρ4νει και, εφσον
χρειαστε., θα βοηθ> τα >τοµα αυτ> σε προωτοβ>θµιο επ.πεδο
να χρησιµοποιο4ν τις εσωτερικ;ς ρυθµ.σεις χειρισµο4 καταγγελιν που µπορε. να διαθ;τει ο οργανισµς,
— οι συµβουλ;ς θα παρ;χονται µνον εφσον και οι δ4ο πλευρ;ς
µιας διαφορ>ς ε.χαν την ευκαιρ.α να υποβ>λουν τις παρατηρ,σεις τους και να προσκοµ.σουν τα αποδεικτικ> στοιχε.α που
επιθυµο4ν. Ο φορ;ας των ΑΠ∆ θα επιδικει να παρ;χει
συµβουλ;ς στο µικρτερο χρονικ δι>στηµα που θα επιτρ;πει η
απα.τηση για δ.καιη µεταχε.ριση. Κατ> καννα, ο εν λγω
φορ;ας θα ;χει ως στχο την παροχ, συµβουλν εντς 60
ηµερν απ τη λ,ψη µιας καταγγελ.ας , και νωρ.τερα, ταν
ε.ναι δυνατν,
— ο φορ;ας των ΑΠ∆ θα κοινοποιε. τα αποτελ;σµατα της
εξ;τασης των καταγγελιν που θα του υποβ>λλονται, εφσον
το κρ.νει σκπιµο,
— η παροχ, συµβουλν µ;σω του εν λγω φορ;α δεν θα δεσµε4ει
τον φορ;α , τις επιµ;ρους ΑΠ∆.
Nπως προαναφ;ρθηκε, οι οργανισµο. που θα επιλ;ξουν αυτ, την
εναλλακτικ, λ4ση για την επ.λυση των διαφορν πρ;πει να
δεσµευτο4ν τι θα συµµορφνονται µε τις συµβουλ;ς των ΑΠ∆.
Αν ;νας οργανισµς δεν συµµορφωθε. εντς 25 ηµερν απ την
παροχ, της σχετικ,ς συµβουλ,ς και δεν ;χει παρ>σχει ικανοποιητικ;ς εξηγ,σεις για την καθυστ;ρηση, ο εν λγω φορ;ας θα
γνωστοποιε. την πρθεσ, του να υποβ>λει το θ;µα ε.τε στην FTC
ε.τε σε >λλη οµοσπονδιακ, , πολιτειακ, αρχ, των ΗΠΑ, η οπο.α
θα διαθ;τει νµιµες αρµοδιτητες να αναλ>βει δρ>ση εφαρµογ,ς σε
περιπτσεις απ>της , υποβολ,ς ψευδο4ς δ,λωσης, , να συµπερ>νει τι η συµφων.α συνεργασ.ας ;χει παραβιαστε. σοβαρ> και, ως εκ
το4του , πρ;πει να θεωρηθε. >κυρη. Στην τελευτα.α περ.πτωση, ο
φορ;ας θα ενηµερνει σχετικ> το Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, τον
φορ;α που αυτ θα ορ.σει) ;τσι στε να µπορ;σει να τροποποιηθε.
δεντως ο κατ>λογος των συµµετεχντων στον «ασφαλ, λιµ;να».
Οποιαδ,ποτε µη τ,ρηση των υποχρεσεων συνεργασ.ας µε τις
ΑΠ∆ καθς και µη συµµρφωση µε τις αρχ;ς του «ασφαλο4ς
λιµ;να» θα θεωρηθε. δλια πρακτικ, σ4µφωνα µε το τµ,µα 5 του
νµου για την FTC , µε >λλη παρµοια νοµοθετικ, πρ>ξη.
Οι οργανισµο. που θα επιλ;ξουν αυτ, την εναλλακτικ, λ4ση θα
ε.ναι υποχρεωµ;νοι να καταβ>λλουν ετ,σια εισφορ> η οπο.α θα
οριστε. για την κ>λυψη των λειτουργικν δαπανν του φορ;α και
ενδ;χεται, επιπλ;ον, να τους ζητηθε. να καλ4ψουν τυχν µεταφραστικ;ς δαπ>νες που θα προκ4ψουν απ την εξ;ταση, εκ µ;ρους του
φορ;α, των αιτ,σεων , των καταγγελιν κατ> των εν λγω
οργανισµν. Η ετ,σια αυτ, εισφορ> δεν θα υπερβα.νει τα 500
δολ>ρια ΗΠΑ, εν το ποσ αυτ θα ε.ναι µικρτερο για τις
µικρτερες εταιρε.ες.
Η εναλλακτικ, λ4ση της συνεργασ.ας µε τις ΑΠ∆ θα ε.ναι στη
δι>θεση των οργανισµν που συµµετ;χουν στον «ασφαλ, λιµ;να»
για περ.οδο τριν ετν. Οι ΑΠ∆ θα επανεξετ>σουν τη ρ4θµιση
αυτ, πριν απ το τ;λος της εν λγω περιδου αν ο αριθµς των
οργανισµν των ΗΠΑ που θα επιλ;ξουν αυτ, τη λ4ση αποδειχθε.
υπερβολικς.
ΣΕ αριθ. 6 — Αυτοπιστοποηση
Ε:

Με ποιον τρπο πραγµατοποιε ται η αυτοπιστοπο ηση εκ µ%ρους
ενς οργανισµο1 που προσχωρε στις αρχ%ς ασφαλο1ς λιµ%να;
Α: Τα οφ;λη ασφαλο4ς λιµ;να εξασφαλ.ζονται απ την ηµεροµην.α
κατ> την οπο.α ;νας οργανισµς αυτοπιστοποιε. στο Υπουργε.ο
Εµπορ.ου , τον οριζµενο απ αυτ φορ;α την προσχρησ, του
στις αρχ;ς σ4µφωνα µε τις οδηγ.ες που αναφ;ρονται παρακ>τω.
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Προκειµ;νου να προβε. σε αυτοπιστοπο.ηση στο πλα.σιο του
ασφαλο4ς λιµ;να, ο οργανισµς ε.ναι δυνατν να απευθ4νει στο
Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, τον οριζµενο απ αυτ φορ;α) επιστολ,,
υπογεγραµµ;νη απ στ;λεχος του οργανισµο4 και εξ ονµατος του
οργανισµο4 που σκοπε4ει να προσχωρ,σει στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να, η οπο.α θα περι;χει τουλ>χιστον τις ακλουθες
πληροφορ.ες:
1.

επωνυµ.α του οργανισµο4, ταχυδροµικ, διε4θυνση, ηλεκτρονικ, διε4θυνση, αριθµο4ς τηλεφνου και φαξ.

2.

περιγραφ, των κ4ριων δραστηριοτ,των του οργανισµο4, σον
αφορ> τις πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα που λαµβ>νονται απ την ΕΕ.

3.

περιγραφ, της πολιτικ,ς του οργανισµο4 περ. ιδιωτικ,ς ζω,ς,
σον αφορ> αυτ;ς τις πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα, η
οπο.α θα αναφ;ρει: α) πο4 µπορε. το κοιν να συµβουλευτε. το
εν λγω κε.µενο. β) την πραγµατικ, ηµεροµην.α εφαρµογ,ς του
κειµ;νου. γ) το νοµα του γραφε.ου επαφ,ς για το χειρισµ των
καταγγελιν, τα αιτ,µατα πρσβασης και οποιοδ,ποτε >λλο
ζ,τηµα προκ4πτει στο πλα.σιο του ασφαλο4ς λιµ;να. δ) τον
ειδικ επ.σηµο φορ;α στην αρµοδιτητα του οπο.ου εµπ.πτει η
εξ;ταση τυχν καταγγελιν κατ> του οργανισµο4 σον αφορ>
αθ;µιτες , δλιες πρακτικ;ς, , παραβ>σεις νµων , κανονισµν που δι;πουν την ιδιωτικ, ζω, (και ο οπο.ος αναφ;ρεται
στο παρ>ρτηµα που ενισυν>πτεται στις αρχ;ς). ε) την ονοµασ.α
κ>θε προγρ>µµατος περ. προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς στο
οπο.ο συµµετ;χει ο οργανισµς. στ) τη µ;θοδο επαλ,θευσης
(π.χ. εσωτερικ,, απ τρ.τους) (1), και ζ) τον ανεξ>ρτητο
µηχανισµ προσφυγ,ς που διατ.θεται για τη διερε4νηση των
ανεπ.λυτων καταγγελιν.

Στις περιπτσεις κατ> τις οπο.ες ο οργανισµς επιθυµε. τα οφ;λη
του απ τον ασφαλ, λιµ;να να καλ4πτουν πληροφορ.ες σχετικ> µε
το ανθρπινο δυναµικ που θα διαβιβ>ζονται απ την ΕΕ για
χρ,ση στο πλα.σιο εργασιακ,ς σχ;σης, µπορε. να πρ>ττει αν>λογα
στις περιπτσεις που υπ>ρχει ;νας επ.σηµος φορ;ας στην
αρµοδιτητα του οπο.ου εµπ.πτει η εξ;ταση τυχν καταγγελιν
κατ> του οργανισµο4 σον αφορ> τις πληροφορ.ες σχετικ> µε το
ανθρπινο δυναµικ και ο οπο.ος θα αναφ;ρεται στο παρ>ρτηµα
που επισυν>πτεται στις αρχ;ς. Επιπρσθετα, ο οργανισµς πρ;πει
να υποδε.ξει τα παραπ>νω στη σχετικ, µε την αυτοπιστοπο.ηση
επιστολ, του και να δηλσει τι αναλαµβ>νει τη δ;σµευση να
συνεργ>ζεται µε την αρχ, , τις αρχ;ς της ΕΕ σ4µφωνα µε τις ΣΕ
αριθ. 9 και αριθ. 5 αν>λογα µε την περ.πτωση, και τι θα
συµµορφνεται µε τις υποδε.ξεις που θα παρ;χουν οι εν λγω
αρχ;ς.
Το Υπουργε.ο (, ο οριζµενες απ αυτ φορ;ας) θα διατηρε.
κατ>λογο λων των οργανισµν που αρχειοθετο4ν παρµοιες
επιστολ;ς, εξασφαλ.ζοντας ως εκ το4του τη διαθεσιµτητα των
οφελν στα πλα.σια του ασφαλο4ς λιµ;να και θα ενηµερνει
παρµοιο κατ>λογο µε β>ση ετ,σιες επιστολ;ς και κοινοποι,σεις
που θα λαµβ>νονται σ4µφωνα µε τη ΣΕ αριθ. 11. Οι εν λγω
επιστολ;ς αυτοπιστοπο.ησης θα πρ;πει να παρ;χονται τουλ>χιστον
κ>θε χρνο. Ειδ>λλως, ο οργανισµς θαδιαγραφε. απ τον
κατ>λογο και τα οφ;λη ασφαλο4ς λιµ;να δεν θα εξασφαλ.ζονται
στο µ;λλον. Τσο ο κατ>λογος σο και οι επιστολ;ς αυτοπιστοπο.ησης που υποβ>λλουν οι οργανισµο. θα ε.ναι διαθ;σιµα στο κοιν.
Nλοι οι οργανισµο. που ;χουν προβε. σε αυτοπιστοπο.ηση στο
πλα.σιο του ασφαλο4ς λιµ;να υποχρεο4νται επ.σης να αναφ;ρουν
στη σχετικ, δηµσια δ,λωσ, τους σχετικ> µε την πολιτικ, που
ακολουθο4ν στον τοµ;α της ιδιωτικ,ς ζω,ς, τι προσχωρο4ν στις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να.
Η δ;σµευση προσχρησης στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να δεν
ε.ναι περιορισµ;νη χρονικ> σε σχ;ση µε τα δεδοµ;να που
λαµβ>νονται κατ> τη δι>ρκεια της περιδου κατ> την οπο.α ο
οργανισµς θα απολαµβ>νει τα οφ;λη του ασφαλο4ς λιµ;να. Η εν
λγω δ;σµευση σηµα.νει τι ο οργανισµς θα συνεχ.σει να
εφαρµζει τις αρχ;ς σε παρµοια δεδοµ;να για σο χρονικ
δι>στηµα τα αποθηκε4ει, τα χρησιµοποιε. , τα διαδ.δει, ακµη
και αν στη συν;χεια αποχωρ,σει απ τον «ασφαλ, λιµ;να» για
οποιαδ,ποτε αιτ.α.

(1 )

Βλ;πε ΣΕ αριθ. 7 σχετικ> µε την επαλ,θευση.
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(νας οργανισµς ο οπο.ος θα πα4σει να υπ>ρχει ως χωριστ,
νοµικ, ονττητα λγω συγχνευσης , εξαγορ>ς πρ;πει εκ των
προτ;ρων να ειδοποιε. σχετικ> το Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, τον
οριζµενο απ αυτ φορ;α). Στην ειδοπο.ηση πρ;πει επ.σης να
αναφ;ρεται ε>ν η ονττητα που αποκτ> τον οργανισµ , που
προκ4πτει απ τη συγχνευση: 1. θα συνεχ.σει να δεσµε4εται απ
τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να β>σει του δικα.ου που δι;πει την
εξαγορ> , τη συγχνευση, , 2. θα επιλ;ξει να αυτοπιστοποι,σει την
προσχρησ, της στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να , να παρουσι>σει
>λλες εγγυ,σεις, πως ε.ναι µια γραπτ, συµφων.α µε την οπο.α θα
εξασφαλ.ζεται η προσχρησ, της στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να.
Ε>ν δεν ισχ4ει ο4τε η περ.πτωση 1 ο4τε η περ.πτωση 2, λα τα
δεδοµ;να που θα αποκτνται στο πλα.σιο του ασφαλο4ς λιµ;να θα
διαγρ>φονται αµ;σως.
(νας οργανισµς δεν χρει>ζεται να υποβ>λει λες τις προσωπικ;ς
πληροφορ.ες στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να, αλλ> θα πρ;πει να
εφαρµσει τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να σε λα τα προσωπικ>
δεδοµ;να που λαµβ>νουν απ την ΕΕ µετ> απ την προσχρησ,
του στα πλα.σια του ασφαλ, λιµ;να.
Κ>θε ψευδ,ς δ,λωση προς το ευρ4 κοιν σον αφορ> την τ,ρηση
των αρχν ασφαλο4ς λιµ;να εκ µ;ρους του οργανισµο4 συνεπ>γεται δ.ωξη απ την FTC , απ >λλον αρµδιο κυβερνητικ φορ;α.
Ψευδε.ς δηλσεις προς το Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, τον οριζµενο
απ αυτ φορ;α) θα συνεπ>γονται δ.ωξη σ4µφωνα µε την πρ>ξη
ψευδο4ς δ,λωσης (18 U.S.C. § 1001).
ΣΕ αριθ. 7 — Επαλθευση
Ε:

Με ποιον τρπο παρ%χουν διαδικασ ες παρακολο1θησης οι οργανισµο για να εξακριβωθε τι αληθε1ουν οι δηλ7σεις και οι
ισχυρισµο τους σχετικ$ µε τις πρακτικ%ς περ προστασ ας της
ιδιωτικ)ς ζω)ς που ακολουθο1ν στο πλα σιο του ασφαλο1ς λιµ%να
και τι εφαρµζονται οι εν λγω πρακτικ%ς σ1µφωνα µε τη
διατ1πωση τους και σ1µφωνα µε τις αρχ%ς του ασφαλο1ς λιµ%να;

Α:

Προκειµ;νου να ανταποκριθε. στις απαιτ,σεις επαλ,θευση της
αρχ,ς της εφαρµογ,ς, ;νας οργανισµς µπορε. να εξακριβσει την
αλ,θεια παρµοιων δηλσεων και ισχυρισµν προβα.νοντας ε.τε σε
αυτοαξιολγηση ε.τε στη διεν;ργεια εξωτερικν ελ;γχων συµµρφωσης.
Με β>ση τη µ;θοδο της αυτοαξιολγησης, απ την επαλ,θευση
αυτ, πρ;πει να προκ4πτει τι η πολιτικ, προστασ.ας της ιδιωτικ,ς
ζω,ς, σον αφορ> τις πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα που
προ;ρχονται απ την ΕΕ, την οπο.α ;χει δηµοσιοποι,σει ;νας
οργανισµς, ε.ναι ακριβ,ς, εµπεριστατωµ;νη, εµφανς κοινοποιηµ;νη, πλ,ρως εφαρµοσµ;νη και προσιτ,. Απ την επαλ,θευση
πρ;πει επ.σης να προκ4πτει: τι η πολιτικ, του οργανισµο4 για την
προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς συµµορφνεται µε τις αρχ;ς του
ασφαλο4ς λιµ;να. τι τα πρσωπα ενηµερνονται για τους
εσωτερικο4ς µηχανισµο4ς εξ;τασης των καταγγελιν τους και για
τους ανεξ>ρτητους µηχανισµο4ς κατ>θεσης καταγγελιν. τι ;χουν
θεσπιστε. διαδικασ.ες τσο για την κατ>ρτιση των υπαλλ,λων που
θα εφαρµζουν την πολιτικ, του οργανισµο4, σο και για την
επιβολ, πειθαρχικ,ς ποιν,ς ταν δεν την ακολουθο4ν, και τι
;χουν θεσπιστε. εσωτερικ;ς διαδικασ.ες για τακτικ, διεν;ργεια
αντικειµενικν ελ;γχων συµµρφωσης µε τα ανωτ;ρω. Μ.α φορ>
τουλ>χιστον αν> ;τος πρ;πει να υπογρ>φεται απ αντατο
στ;λεχος του οργανισµο4 , απ οποιονδ,ποτε >λλο εξουσιοδοτηµ;νο εκπρσωπ του δ,λωση επαλ,θευσης της αυτοαξιολγησης η
οπο.α θα διατ.θεται στα πρσωπα που θα την ζητ,σουν , θα
διατ.θεται στο πλα.σιο ;ρευνας , καταγγελ.ας για µη συµµρφωση.
Οι οργανισµο. πρ;πει να διατηρο4ν αρχε.ο σχετικ> µε την
εφαρµογ, των πρακτικν περ. προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς
που ακολουθο4ν στο πλα.σιο του ασφαλο4ς λιµ;να, το οπο.ο θα
διαθ;τουν κατπιν α.τησης στο πλα.σιο ;ρευνας , καταγγελ.ας για
µη συµµρφωση προς τον υπε4θυνο για τη διερε4νηση των
καταγγελιν ανεξ>ρτητο φορ;α , το αρµδιο για τις αθ;µιτες ,
δλιες πρακτικ;ς ργανο.
Σε περ.πτωση κατ> την οπο.α ο οργανισµς ;χει επιλ;ξει τον
εξωτερικ ;λεγχο συµµρφωσης, ο ;λεγχος αυτς πρ;πει να
αποδεικν4ει τι η πολιτικ, προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, σον
αφορ> τις πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα που προ;ρχονται
απ την ΕΕ, συµµορφνεται µε τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να, τι
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τηρε.ται η εν λγω πολιτικ, και τι τα πρσωπα ενηµερνονται για
τους µηχανισµο4ς µ;σω των οπο.ων µπορο4ν να υποβ>λουν
καταγγελ.α. Οι µ;θοδοι ελ;γχου µπορο4ν να περιλαµβ>νουν χωρ.ς
περιορισµ και αν>λογα µε την περ.πτωση λογιστικ ;λεγχο,
τυχα.ους ελ;γχους, χρ,ση « παγ.δων » , χρ,ση τεχνολογικν
εργαλε.ων. Μ.α φορ> τουλ>χιστον αν> ;τος πρ;πει να υπογρ>φεται
δ,λωση τι ολοκληρθηκε µε επιτυχ.α εξωτερικς ;λεγχος συµµρφωσης. η δ,λωση υπογρ>φεται ε.τε απ τον ελεγκτ, ε.τε απ
αντατοστ;λεχος του οργανισµο4 , απ οποιονδ,ποτε >λλο
εξουσιοδοτηµ;νο εκπρσωπ του και διατ.θεται ε.τε στα πρσωπα
που θα την ζητ,σουν ε.τε στο πλα.σιο ;ρευνας , καταγγελ.ας για µη
συµµρφωση.
ΣΕ αριθ. 8 — Πρ σβαση
Αρχ της πρ σβασης
Οι ιδιτες ;χουν πρσβαση στις προσωπικ;ς πληροφορ.ες που τους
αφορο4ν και τις οπο.ες κατ;χει ;νας οργανισµς, ε.ναι δε σε θ;ση να τις
διαρθρνουν, να τις τροποποιο4ν , να τις διαγρ>φουν ε>ν ε.ναι
ανακριβε.ς, εκτς ε>ν ο φρτος εργασ.ας , οι δαπ>νες που συνεπ>γεται
η παροχ, πρσβασης ε.ναι δυσαν>λογα προς τους κινδ4νους για την
ιδιωτικ, ζω, του ατµου για τη συγκεκριµ;νη περ.πτωση , ε>ν το4το θα
σ,µαινε παραβ.αση των νοµ.µων δικαιωµ>των ατµων πλην του συγκεκριµ;νου ιδιτη.
1. Ε: Το δικα ωµα πρσβασης ε ναι απλυτο;
1. Α: Nχι. Με β>ση την αρχ, του «ασφαλο4ς λιµ;να», το δικα.ωµα
πρσβασης ε.ναι ουσιδες για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς.
Με β>ση το δικα.ωµα αυτ, οι ιδιτες µπορο4ν να εξακριβνουν
την ακρ.βεια των πληροφοριν που τηρο4νται και οι οπο.ες τους
αφορο4ν. Εντο4τοις, η υποχρ;ωση ενς οργανισµο4 να παρ;χει
πρσβαση στις προσωπικ;ς πληροφορ.ες που κατ;χει για ;ναν
ιδιτη υπκειται στην αρχ, της αναλογικτητας , του ε4λογου
χαρακτ,ρα και πρ;πει να µετρι>ζεται σε ορισµ;νες περιπτσεις.
Πρ>γµατι, το επεξηγηµατικ µνηµνιο των οδηγιν του ΟΟΣΑ
(1980) για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς καθιστ> σαφ;ς τι η
υποχρ;ωση ενς οργανισµο4 να παρ;χει πρσβαση δεν ε.ναι
απλυτη. ∆εν απαιτε.ται η εξαιρετικ> εµπεριστατωµ;νη ;ρευνα
που χρει>ζεται π.χ. µια κλ,τευση µ>ρτυρα, ο4τε απαιτε.ται
πρσβαση σε λες τις δι>φορες µορφ;ς υπ τις οπο.ες ο οργανισµς
ενδ;χεται να διατηρε. τις πληροφορ.ες.
Η εµπειρ.α ;χει δε.ξει τι οι οργανισµο., για να ανταποκριθο4ν σε
αιτ,µατα πρσβασης των ιδιωτν, θα πρ;πει καταρχ,ν να
καθοδηγο4νται απ το πρβληµα που οδ,γησε στη διατ4πωση
του αιτ,µατος. Για παρ>δειγµα, ε>ν το α.τηµα πρσβασης ε.ναι
ασαφ;ς , ευρ4, ;νας οργανισµς µπορε. να ξεκιν,σει δι>λογο µε τον
ιδιτη στε να κατανο,σει καλ4τερα τους λγους για τους οπο.ους
υπ;βαλε το α.τηµα και να εντοπ.σει τα κατ>λληλα δεδοµ;να. Ο
οργανισµς µπορε. να ερευν,σει ποια τµ,µατα του οργανισµο4
σχετ.ζονται µε το α.τηµα του ιδιτη ,/και ποια ε.ναι η φ4ση των
πληροφοριν που ζητο4νται (, η χρ,ση τους). Εντο4τοις, οι ιδιτες
δεν χρει>ζεται να δικαιολογο4ν τα αιτ,µατα για πρσβαση στα
δεδοµ;να που τους αφορο4ν >µεσα.
Οι δαπ>νες και ο φρτος εργασ.ας ε.ναι σηµαντικο. παρ>γοντες και
θα πρ;πει να λαµβ>νονται υπψη, δεν επηρε>ζουν µως την
απφαση σχετικ> µε τον αν η παροχ, πρσβασης ε.ναι ε4λογη. Για
παρ>δειγµα, ε>ν οι πληροφορ.ες χρησιµοποιο4νται για αποφ>σεις
που θα επηρε>σουν σηµαντικ> τον ιδιτη (π.χ. χορ,γηση , >ρνηση
χορ,γησης σηµαντικν ωφεληµ>των, πως ασφ>λεια, υποθ,κη ,
θ;ση εργασ.ας), ττε, τηρντας τα σα αναφ;ρονται στις λοιπ;ς
συχν;ς ερωτ,σεις, ο οργανισµς θα πρ;πει να αποκαλ4ψει τις
σχετικ;ς πληροφορ.ες, ακµη και αν ε.ναι σχετικ> δ4σκολο ,
δαπανηρ.
Ε>ν η πληροφορ.α που ζητε.ται δεν ε.ναι ευα.σθητη , δεν
χρησιµοποιε.ται για αποφ>σεις που θα επηρε>σουν σηµαντικ> τον
ιδιτη (π.χ. µη ευα.σθητα δεδοµ;να εµπορικ,ς προθησης που
χρησιµοποιο4νται για να προσδιορισθε. ε>ν θα αποσταλε. , χι
στον ιδιτη ;νας κατ>λογος), αλλ> ε.ναι ε4κολα διαθ;σιµη και η
παροχ, της δεν ε.ναι δαπανηρ,, ο οργανισµς θα πρ;πει να παρ;χει
πρσβαση στα στοιχε.α που τηρε. για τον συγκεκριµ;νο ιδιτη. Οι
σχετικ;ς πληροφορ.ες µπορο4ν να περιλαµβ>νουν στοιχε.α που
;χουν ληφθε. απ τον .διο τον ιδιτη, στοιχε.α που ;χουν
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συγκεντρωθε. επ’ ευκαιρ.α µιας συναλλαγ,ς, , στοιχε.α που ;χουν
ληφθε. απ τρ.τους αλλ> αφορο4ν τον ιδιτη.
Η αρχ, της πρσβασης συνεπ>γεται, απ την .δια τη φ4ση της, τι
οι οργανισµο. πρ;πει π>ντοτε να καταβ>λουν καλπιστες προσπ>θειες παροχ,ς πρσβασης. Για παρ>δειγµα, στις περιπτσεις
κατ> τις οπο.ες ορισµ;νες πληροφορ.ες πρ;πει να προστατευθο4ν
και µπορο4ν ε4κολα να διαχωριστο4ν απ τις λοιπ;ς πληροφορ.ες
που αποτελο4ν το αντικε.µενο της α.τησης πρσβασης, ο οργανισµς θα πρ;πει να επεξεργαστε. τις προστατευµ;νες πληροφορ.ες
και να παρ>σχει πρσβαση στις λοιπ;ς πληροφορ.ες. Ε>ν ;νας
οργανισµς ορ.σει τι σε κ>ποια συγκεκριµ;νη περ.πτωση δεν
πρ;πει να δοθε. πρσβαση, θα πρ;πει να εξηγ,σει το λγο >ρνησης
στον ιδιτη και να του ανακοινσει τα στοιχε.α της υπηρεσ.ας στην
οπο.α θα µπορε. να απευθυνθε. για περαιτ;ρω πληροφορ.ες.
2. Ε: Ποιες ε ναι οι εµπιστευτικ%ς εµπορικ%ς πληροφορ ες; Μπορο1ν οι
οργανισµο να απορρ ψουν α τηµα πρσβασης προκειµ%νου να τις
διαφυλ$ξουν;
2. Α: Οι εµπιστευτικ;ς εµπορικ;ς πληροφορ.ες (πως ο ρος αυτς
χρησιµοποιε.ται στους Federal Rules of Civil Procedure για τη
γνωστοπο.ηση στοιχε.ων) ε.ναι οι πληροφορ.ες για τις οπο.ες ;νας
οργανισµς ;χει προβε. σε εν;ργειες στε να µην αποκαλυφθο4ν,
διτι η αποκ>λυψ, τους θα βοηθο4σε ενδεχοµ;νως ;ναν ανταγωνιστ, στην αγορ>. Το συγκεκριµ;νο πργραµµα πληροφορικ,ς που
χρησιµοποιε. ;νας οργανισµς, π.χ. ;να πργραµµα µοντελοπο.ησης
, οι λεπτοµ;ρειες του προγρ>µµατος αυτο4, µπορε. να αποτελο4ν
εµπιστευτικ;ς εµπορικ;ς πληροφορ.ες. Στις περιπτσειςκατ> τις
οπο.ες οι εµπιστευτικ;ς εµπορικ;ς πληροφορ.ες µπορο4ν ε4κολα να
διαχωριστο4ν απ τις λοιπ;ς πληροφορ.ες που αποτελο4ν το
αντικε.µενο της α.τησης πρσβασης, ο οργανισµς πρ;πει να
επεξεργαστε. τις εµπιστευτικ;ς εµπορικ;ς πληροφορ.ες και να
παρ>σχει πρσβαση στις µη εµπιστευτικ;ς πληροφορ.ες. Οι οργανισµο. µπορο4ν να αρνηθο4ν , να περιορ.σουν την πρσβαση στο
βαθµ που κ>τι τ;τοιο θα αποκ>λυπτε δικ;ς τους εµπιστευτικ;ς
εµπορικ;ς πληροφορ.ες πως αυτ;ς ορ.ζονται παραπ>νω, π.χ.
στοιχε.α εµπορικ,ς προθησης , ταξινοµ,σεις που ;χει καταρτ.σει
ο οργανισµς , εµπιστευτικ;ς εµπορικ;ς πληροφορ.ες >λλου
οργανισµο4, εφσον οι πληροφορ.ες αυτ;ς υπκεινται σε συµβατικ,
υποχρ;ωση για εχεµ4θεια σε περιπτσεις κατ> τις οπο.ες θα πρ;πει
συν,θως να αναλαµβ>νεται , να επιβ>λλεται η εν λγω υποχρ;ωση
για εχεµ4θεια.
3. Ε: Μπορε %νας οργανισµς, παρ%χοντας πρσβαση, να αποκαλ1πτει
σε ιδι7τες προσωπικ%ς πληροφορ ες που τους αφορο1ν και οι
οπο ες προκ1πτουν απ τις β$σεις δεδοµ%νων του ) απαιτε ται η
πρσβαση στην δια τη β$ση δεδοµ%νων;
3. Α: (νας οργανισµς µπορε. να παρ>σχει πρσβαση αποκαλ4πτοντας
στοιχε.α στον ιδιτη. δεν απαιτε.ται ο ιδιτης να ;χει πρσβαση στη
β>ση δεδοµ;νων του οργανισµο4.
4. Ε: =νας οργανισµς πρ%πει να αναδιαρθρ7σει τις β$σεις δεδοµ%νων
του 7στε να ε ναι σε θ%ση να παρ$σχει πρσβαση;
4. Α: Πρσβαση πρ;πει να παρ;χεται µνο στο βαθµ που ο οργανισµς
αποθηκε4ει τις πληροφορ.ες. Η αρχ, της πρσβασης αυτ, καθαυτ,
δεν δηµιουργε. υποχρ;ωση δηµιουργ.ας, τ,ρησης, αναδιοργ>νωσης
, αναδι>ρθρωσης αρχε.ων µε προσωπικ;ς πληροφορ.ες.
5. Ε: Οι εν λγω απαντ)σεις καθιστο1ν σαφ%ς τι το α τηµα πρσβασης
µπορε υπ ορισµ%νες προϋποθ%σεις να απορριφθε . Υπ ποιες
$λλες προϋποθ%σεις µπορε %νας οργανισµς να απορρ ψει α τηµα
ιδι7τη για πρσβαση στις πληροφορ ες που τον αφορο1ν προσωπικ$;
5. Α: Οι προϋποθ;σεις αυτ;ς ε.ναι περιορισµ;νες και οι λγοι απρριψης
του αιτ,µατος πρσβασης πρ;πει να ε.ναι συγκεκριµ;νοι. (νας
οργανισµς µπορε. να αρνηθε. την πρσβαση σε πληροφορ.ες στο
βαθµ που η πρσβαση ε.ναι πιθανν να συγκρο4εται µε σηµαντικ>
δηµσια συµφ;ροντα, πως ε.ναι η εθνικ, ασφ>λεια, η >µυνα , η
δηµσια τ>ξη. Επιπλ;ον, µπορε. να απορριφθε. το α.τηµα πρσβασης ε>ν οι προσωπικ;ς πληροφορ.ες τυγχ>νουν επεξεργασ.ας
αποκλειστικ$ για ερευνητικο4ς , στατιστικο4ς σκοπο4ς. Tλλοι
λγοι απρριψης του αιτ,µατος πρσβασης , περιορισµο4 της
πρσβασης ε.ναι οι ακλουθοι:
α) παρεµπδιση της εκτ;λεσης , της εφαρµογ,ς του νµου,
συµπεριλαµβανοµ;νης της πρληψης, διαλε4κανσης , διεξα-
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γωγ,ς ;ρευνας για αδικ,µατα, καθς και του δικαιµατος
ορθ,ς απονοµ,ς δικαιοσ4νης.
β) συν>φεια µε το αντικε.µενο αγωγν, περιλαµβανοµ;νης της
πρληψης και της διεν;ργειας ;ρευνας στο πλα.σιο αγωγν, ,
του δικαιµατος για ορθ, απονοµ, δικαιοσ4νης.
γ) γνωστοπο.ηση πληροφοριν που περι;χουν αναφορ> σε
τρ.τους ταν η αναφορ> αυτ, δεν µπορε. να παραλειφθε..
δ) µη τ,ρηση προνοµ.ου , υποχρ;ωσης, ε.τε εκ του νµου ε.τε
επαγγελµατικο4.
ε)

µη τ,ρηση της απαιτο4µενης εχεµ4θειας µελλοντικν ,
τρεχουσν διαπραγµατε4σεων, πως διαπραγµατε4σεις που
αφορο4ν την αγορ> εταιρειν εισηγµ;νων σε χρηµατιστ,ριο.

στ) συν>φεια µε ;ρευνες για την ασφ>λεια του εργαζοµ;νου , µε
εκδικαζµενες εργατικ;ς διαφορ;ς.
ζ) µη τ,ρηση εχεµ4θειας που ενδ;χεται να απαιτε.ται για
περιορισµ;νες χρονικ;ς περιδους σε σχ;ση µε σχεδιαζµενη
διαδοχ, του υπαλλ,λου και αναδιοργ>νωση επιχειρ,σεων, ,
η) µη τ,ρηση εχεµ4θειας που ενδ;χεται να απαιτε.ται σε σχ;ση µε
την παρακολο4θηση, τον ;λεγχο , τις ρυθµιστικ;ς λειτουργ.ες
που συνδ;ονται µε την υγι, οικονοµικ, διαχε.ριση, ,
θ) λοιπ;ς περιπτσεις κατ> τις οπο.ες ε.τε ο φρτος , το κστος
παροχ,ς πρσβασης θα ,ταν δυσαν>λογο ε.τε θα παραβι>ζονταν τα νµιµα δικαιµατα , συµφ;ροντα τρ.των.
(νας οργανισµς που ισχυρ.ζεται τι χωρε. εξα.ρεση, φ;ρει (πως
γ.νεται συν,θως) το β>ρος της απδειξης σχετικ> µε την εφαρµογ,
της. Nπως προαναφ;ρθηκε, πρ;πει να γνωστοποιο4νται στον
ιδιτη οι λγοι απρριψης , περιορισµο4 της πρσβασης, καθς
και τα στοιχε.α της υπηρεσ.ας στην οπο.α θα µπορε. να απευθυνθε.
για περαιτ;ρω πληροφορ.ες.
6. Ε: Μπορε %νας οργανισµς να χρε7σει ποσ για την κ$λυψη της
παροχ)ς πρσβασης;
6. Α: Ναι. Οι οδηγ.ες του ΟΟΣΑ αναγνωρ.ζουν τι οι οργανισµο.
µπορο4ν να χρεσουν ;να µη υπερβολικ ποσ. Συνεπς, οι
οργανισµο. µπορο4ν να χρεσουν ;να ε4λογο ποσ για την
πρσβαση. Η χρ;ωση του ποσο4 µπορε. να αποδειχθε. χρ,σιµη
για την αποθ>ρρυνση επαναλαµβανµενων και οχληρν αιτηµ>των.
Οι οργανισµο. που ε.ναι ειδικευµ;νοι στην πληση δηµοσιοποιηµ;νων πληροφοριν µπορο4ν συνεπς να χρεσουν το αντ.τιµο
που συν,θως χρενουν ταν ανταποκρ.νονται σε αιτ,µατα πρσβασης. Οι ιδιτες µπορο4ν επ.σης να ζητ,σουν πρσβαση στις
πληροφορ.ες που τους αφορο4ν απ τον οργανισµ που συν;λεξε
αρχικ> τα δεδοµ;να.
Η πρσβαση δεν πρ;πει να απορρ.πτεται λγω κστους αν ο
ιδιτης προτ.θεται να καταβ>λει το απαιτο4µενο ποσ.
7. Ε: Απαιτε ται απ %ναν οργανισµ να παρ%χει πρσβαση σε προσωπικ%ς πληροφορ ες που προκ1πτουν απ δηµσια αρχε α;
7. Α: Πρ;πει να διευκρινιστε. καταρχ,ν τι δηµσια αρχε.α ε.ναι τα
αρχε.α που τηρο4νται απ δηµσιες υπηρεσ.ες , απ φορε.ς σε
κ>θε επ.πεδο και στα οπο.α το κοιν εν γ;νει ;χει ελε4θερη
πρσβαση. ∆εν ε.ναι αναγκα.ο να εφαρµοστε. η αρχ, της πρσβασης για τις πληροφορ.ες αυτ;ς στο βαθµ που δεν συνδυ>ζονται
µε λοιπ;ς προσωπικ;ς πληροφορ.ες, εκτς ε>ν µικρ;ς ποστητες
πληροφοριν απ µη δηµσια αρχε.α χρησιµοποιο4νται για την
ευρετηρ.αση , οργ>νωση πληροφοριν δηµοσ.ων αρχε.ων. Οπωσδ,ποτε, πρ;πει να τηρο4νται λες οι προϋποθ;σεις οι οπο.ες
αφορο4ν τη διαβο4λευση και οι οπο.ες θεσπ.ζονται απ τη σχετικ,
αρµδια αρχ,. Nταν οι πληροφορ.ες απ δηµσια αρχε.α συνδυ>ζονται µε πληροφορ.ες απ µη δηµσια αρχε.α (πλην αυτν που
αναφ;ρονται συγκεκριµ;να παραπ>νω), ο οργανισµς πρ;πει να
παρ;χει πρσβαση σε λες τις πληροφορ.ες αυτ;ς, εφσον δεν
αποτελο4ν αντικε.µενο >λλων επιτρεπτν εξαιρ;σεων.
8. Ε: Η αρχ) της πρσβασης πρ%πει να εφαρµζεται σε δηµοσιοποιηµ%νες προσωπικ%ς πληροφορ ες;
8 Α:

Nπως και µε τις πληροφορ.ες που προ;ρχονται απ δηµσια αρχε.α
(βλ;πε ερτηση αριθ. 7), ;τσι και εδ δεν ε.ναι απαρα.τητο να
δ.δεται πρσβαση σε πληροφορ.ες που ;χουν ,δη δηµοσιοποιηθε.
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στο ευρ4 κοιν, εφσον αυτ;ς δεν ;χουν συνδυστε. µε µη
δηµοσιοποιηµ;νες πληροφορ.ες.
9. Ε: Π7ς µπορε %νας οργανισµς να προστατευθε απ επαναλαµβανµενα ) οχληρ$ αιτ)µατα πρσβασης;
9 Α:

Οι οργανισµο. δεν οφε.λουν να ανταποκρ.νονται σε παρµοια
αιτ,µατα πρσβασης. Για τους λγους αυτο4ς, οι οργανισµο.
µπορο4ν να χρενουν ε4λογο τ;λος και να θ;τουν ε4λογα ρια
για τον αριθµ των φορν, εντς συγκεκριµ;νης χρονικ,ς περιδου,
που θα ανταποκρ.νονται στα αιτ,µατα συγκεκριµ;νου ιδιτη για
πρσβαση. (νας οργανισµς, ταν θ;τει παρµοιους περιορισµο4ς,
πρ;πει να λαµβ>νει υπψη παρ>γοντες πως η συχντητα
ενηµ;ρωσης των πληροφοριν, ο σκοπς χρ,σης των δεδοµ;νων
και η φ4ση των πληροφοριν.

10 Ε: Π7ς µπορε %νας οργανισµς να προστατευθε απ δλια αιτ)µατα
πρσβασης;
10.Α: Οι οργανισµο. ;χουν την υποχρ;ωση να παρ;χουν πρσβαση µνον
ταν τους δ.δονται επαρκε.ς πληροφορ.ες που τους επιτρ;πουν να
επιβεβαισουν την ταυττητα του ατµου που υποβ>λει το α.τηµα.
11. Ε: Υπ$ρχει χρονικ ριο εντς του οπο ου πρ%πει να δ δεται απ$ντηση
στο α τηµα πρσβασης;
11. Α: Ναι. οι οργανισµο. πρ;πει να απαντο4ν χωρ.ς υπερβολικ, καθυστ;ρηση και εντς ε4λογης χρονικ,ς περιδου. Η απα.τηση αυτ,
µπορε. να ικανοποιηθε. µε δι>φορους τρπους πως ορ.ζει το
επεξηγηµατικ µνηµνιο των οδηγιν του ΟΟΣΑ (1980) για την
προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς. Για παρ>δειγµα, ο ελεγκτ,ς
δεδοµ;νων που παρ;χει πληροφορ.ες σε ιδιτες τους οπο.ους
αφορο4ν τα δεδοµ;να σε τακτ> χρονικ> διαστ,µατα µπορε. να
απαλλαγε. απ την υποχρ;ωση να ανταποκρ.νεται αµ;σως σε
ατοµικ> αιτ,µατα.
ΣΕ αριθ. 9 — Ανθρ=πινο δυναµικ
1. Ε: Η διαβ βαση, απ την ΕΕ προς τις Ηνωµ%νες Πολιτε ες, προσωπικ7ν πληροφορι7ν που συγκεντρ7νονται στο πλα σιο της σχ%σης
απασχλησης καλ1πτονται απ τον ασφαλ) λιµ%να;
1. Α: Ναι, αν µια εταιρε.α στην ΕΕ διαβιβ>ζει προσωπικ;ς πληροφορ.ες
για τους (πρην , σηµερινο4ς) υπαλλ,λους της, οι οπο.ες
συγκεντρνονται στο πλα.σιο της σχ;σης απασχλησης, σε µητρικ,
, θυγατρικ, εταιρε.α, , σε µη « συγγεν, » φορ;α παροχ,ς
υπηρεσιν στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες που συµµετ;χει στον ασφαλ,
λιµ;να. στην περ.πτωση αυτ,, η διαβ.βασηαπολαµβ>νει των
πλεονεκτηµ>των του ασφαλο4ς λιµ;να. Σε παρµοιες περιπτσεις,
η συγκ;ντρωση των πληροφοριν και η επεξεργασ.α τους πριν απ
τη διαβ.βαση θα δι;πεται απ τους εθνικο4ς νµους της κοινοτικ,ς
χρας στην οπο.α συγκεντρθηκαν οι πληροφορ.ες και θα πρ;πει
να τηρο4νται τυχν προϋποθ;σεις , περιορισµο. σχετικ> µε τη
διαβ.βαση τους σ4µφωνα µε τους εν λγω νµους.
Οι αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να εφαρµζονται µνο σε περ.πτωση
διαβ.βασης , πρσβασης που αφορ> εξατοµικευµ;να αρχε.α. Οι
στατιστικ;ς που βασ.ζονται σε συγκεντρωτικ> δεδοµ;να απασχλησης ,/και στη χρ,ση ανωνυµοποιηµ;νων δεδοµ;νων , δεδοµ;νων
µε ψευδνυµα δεν θ;τουν προβλ,µατα προστασ.ας της ιδιωτικ,ς
ζω,ς.
2. Ε: Π7ς εφαρµζονται οι αρχ%ς της κοινοπο ησης και της επιλογ)ς σε
τ%τοιες πληροφορ ες;
A 2:

(νας οργανισµς των ΗΠΑ που ;λαβε στοιχε.α για υπαλλ,λους
απ την ΕΕ σ4µφωνα µε τον ασφαλ, λιµ;να µπορε. να τα
γνωστοποι,σει σε τρ.τους ,/και να τα χρησιµοποι,σει για διαφορετικο4ς σκοπο4ς µνο σ4µφωνα µε τις αρχ;ς της κοινοπο.ησης και
της επιλογ,ς. Για παρ>δειγµα, ταν ;νας οργανισµς προτ.θεται να
χρησιµοποι,σει προσωπικ;ς πληροφορ.ες που ;χουν συγκεντρωθε.
µε β>ση τη σχ;ση απασχλησης για σκοπο4ς που δεν σχετ.ζονται µε
την απασχληση, πως ανακοινσεις εµπορικ,ς προθησης, οι
οργανισµο. των ΗΠΑ πρ;πει να προσφ;ρουν στα ενδιαφερµενα
>τοµα τη δυναττητα επιλογ,ς πριν απ τη χρ,ση των πληροφοριν αυτν, εκτς αν τα >τοµα αυτ> ;χουν ,δη εγκρ.νει τη χρ,ση
των πληροφοριν για τ;τοιους σκοπο4ς. Ακµη, οι εν λγω
δυναττητες επιλογ,ς δεν θα πρ;πει να χρησιµοποιο4νται για να
περιοριστο4ν οι επαγγελµατικ;ς ευκαιρ.ες των εργαζοµ;νων , για
τη λ,ψη µ;τρων κατ> των εργαζοµ;νων αυτν.

2000D0520 — EL — 25.08.2000 — 000.001 — 22
!B

Πρ;πει να σηµειωθε. τι πρ;πει να τηρο4νται ορισµ;νες προϋποθ;σεις που ισχ4ουν γενικ> για τη διαβ.βαση απ µερικ> κρ>τη µ;λη
και οι οπο.ες αποκλε.ουν κ>θε >λλη χρ,ση των εν λγω
πληροφοριν, ακµη και µετ> τη διαβ.βαση τους εκτς της ΕΕ.
Επιπλ;ον, οι εργοδτες πρ;πει να καταβ>λλουν ε4λογες προσπ>θειες στε να λ>βουν υπψη τους τις προτιµ,σεις των υπαλλ,λων
σον αφορ> την ιδιωτικ, τους ζω,. Το4το µπορε. π.χ. να
περιλαµβ>νει περιορισµ της πρσβασης στα δεδοµ;να, ανωνυµοπο.ηση ορισµ;νων δεδοµ;νων , καταγραφ, β>σει κωδικν ,
ψευδων4µων ταν τα πραγµατικ> ονµατα δεν ε.ναι απαρα.τητα
για τη διαχε.ριση των εν λγω πληροφοριν.
Ο οργανισµς δεν χρει>ζεται να προβε. σε κοινοπο.ηση , να
προσφ;ρει δυναττητα επιλογ,ς, στο βαθµ που το4το απαιτε.ται
— και κατ> τη χρονικ, περ.οδο που κ>τι τ;τοιο ε.ναι απαρα.τητο
— προκειµ;νου να µην ζηµιωθε. το νµιµο συµφ;ρον του οργανισµο4 να προβα.νει σε προαγωγ;ς, διορισµο4ς , να λαµβ>νει
παρµοιες αποφ>σεις στον τοµ;α της απασχλησης.
3. Ε: Π7ς εφαρµζεται η αρχ) της πρσβασης;
3. Α: Η συχν, ερτηση σχετικ> µε την πρσβαση δ.νει οδηγ.ες για τους
λγους που ενδ;χεται να δικαιολογο4ν την απρριψη του αιτ,µατος πρσβασης , τον περιορισµ της πρσβασης στο πλα.σιο των
δεδοµ;νων που αφορο4ν το ανθρπινο δυναµικ. Ασφαλς, οι
εργοδτες στην Ευρωπαϊκ, (νωση πρ;πει να συµµορφνονται µε
τους ισχ4οντες κατ> τπους κανονισµο4ς και να διασφαλ.ζουν τι
οι εργαζµενοι της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης ;χουν πρσβαση σε
παρµοιες πληροφορ.ες σ4µφωνα µε τις κε.µενες διατ>ξεις της
εθνικ,ς νοµοθεσ.ας, ανεξ>ρτητα απ τον τπο επεξεργασ.ας και
αποθ,κευσης των δεδοµ;νων. Η αρχ, του ασφαλο4ς λιµ;να απαιτε.
απ ;ναν οργανισµ που επεξεργ>ζεται παρµοια δεδοµ;να στις
Ηνωµ;νες Πολιτε.ες τη συνεργασ.α κατ> την παροχ, πρσβασης
ε.τε >µεσα ε.τε µ;σω του εργοδτη απ την ΕΕ.
4. Ε: Π7ς θα εφαρµζεται η προστασ α των δεδοµ%νων που αφορο1ν
υπαλλ)λους β$σει των αρχ7ν του ασφαλο1ς λιµ%να;
4. Α: Εφσον οι πληροφορ.ες χρησιµοποιο4νται µνο στο πλα.σιο της
σχ;σης απασχλησης, η πρωταρχικ, ευθ4νη για τα δεδοµ;να ;ναντι
του υπαλλ,λου αν,κει στην εταιρε.α που ε.ναι εγκατεστηµ;νη στην
ΕΕ. Ε.ναι αυτονητο τι, αν οι ευρωπα.οι υπ>λληλοι υποβ>λλουν
καταγγελ.ες για παραβι>σεις των δικαιωµ>των τους στο θ;µα της
προστασ.ας των δεδοµ;νων και δεν ε.ναι ικανοποιηµ;νοι µε τα
αποτελ;σµατα του εσωτερικο4 ελ;γχου, της καταγγελ.ας και των
προσφυγν (, µε οποιαδ,ποτε απ τις ισχ4ουσες διαδικασ.ες
επ.λυσης εργατικν διαφορν β>σει σ4µβασης µε συνδικ>το), θα
πρ;πει να απευθ4νονται στο κρ>τος , στην εθνικ, αρχ, προστασ.ας των δεδοµ;νων , στην αρµδια για εργασιακ> θ;µατα αρχ,
του τπου που εργ>ζονται. Συµπεριλαµβ>νονται, επ.σης, οι
περιπτσεις που η εικαζµενη κακ, διαχε.ριση των προσωπικν
τους πληροφοριν ;γινε στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες, αποτελε. ευθ4νη
του αµερικανικο4 οργανισµο4 που ;λαβε τις πληροφορ.ες απ τον
εργοδτη και χι ευθ4νη του εργοδτη και εποµ;νως συνεπ>γεται
εικαζµενη παρ>βαση των αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να και χι των
εθνικν νοµοθετικν διατ>ξεων για την εφαρµογ, της οδηγ.ας.
Το4το θα αποτελε. τον πλ;ον αποτελεσµατικ τρπο επ.λυσης των
ζητηµ>των που αφορο4ν τα συχν> αλληλεπικαλυπτοµ;να δικαιµατα και υποχρεσεις που προβλ;πει το τοπικ εργατικ δ.καιο και
οι εργατικ;ς συµβ>σεις καθς και η νοµοθεσ.α περ. προστασ.ας
των δεδοµ;νων.
(νας οργανισµς των ΗΠΑ, ο οπο.ος συµµετ;χει στον ασφαλ,
λιµ;να και χρησιµοποιε. δεδοµ;να ανθρπινου δυναµικο4 απ την
ΕΕ που ;χουν διαβιβαστε. απ την Ευρωπαϊκ, (νωση στο πλα.σιο
της εργασιακ,ς σχ;σης και ο οπο.ος επιθυµε. να καλ4πτονται οι εν
λγω διαβιβ>σεις απ τον ασφαλ, λιµ;να πρ;πει εποµ;νως να
αναλ>βει τη δ;σµευση, αφενς, να συνεργ>ζεται στις ;ρευνες που
διενεργο4νται απ τις αρµδιες αρχ;ς της ΕΕ σε παρµοιες
περιπτσεις και, αφετ;ρου, να συµµορφνεται µε τη συµβουλ,
των εν λγω αρχν. Οι ΑΠ∆ που ;χουν συµφων,σει να
συνεργ>ζονται κατ’ αυτν τοντρπο θα ενηµερνουν σχετικ> την
Επιτροπ, και το Υπουργε.ο Εµπορ.ου. Ε>ν ;νας οργανισµς απ
τις ΗΠΑ που συµµετ;χει στον ασφαλ, λιµ;να επιθυµε. να
διαβιβ>σει δεδοµ;να για το ανθρπινο δυναµικ απ ;να κρ>τος
µ;λος χωρ.ς τη σ4µφωνη γνµη της αρµδιας αρχ,ς προστασ.ας
δεδοµ;νων του εν λγω κρ>τους, θα ισχ4ουν οι διατ>ξεις της ΣΕ
αριθ. 5.
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ΣΕ αριθ. 10 — Συµβσεις του ρθρου 17
Ε:

Απαιτε ται η σ1ναψη σ1µβασης ταν διαβιβ$ζονται δεδοµ%να απ
την ΕΕ στις ΗΠΑ µε αποκλειστικ σκοπ την επεξεργασ α,
ανεξ$ρτητα απ τη συµµετοχ) του εκτελο1ντος την επεξεργασ α
στον ασφαλ) λιµ%να;

Α:

Ναι. Π>ντα απαιτε.ται απ τους υπε4θυνους επεξεργασ.α δεδοµ;νων στην Ευρπη να συν>πτουν σ4µβαση ταν πραγµατοποιε.ται
διαβ.βαση µε αποκλειστικ σκοπ την επεξεργασ.α, ανεξ>ρτητα
απ το ε>ν η επεξεργασ.α διενεργε.ται εντς , εκτς της ΕΕ. Ο
σκοπς της σ4µβασης ε.ναι η προστασ.α των συµφερντων του
υπε4θυνου επεξεργασ.ας δεδοµ;νων, δηλαδ, του ατµου , φορ;α
που προσδιορ.ζει τους στχους και τους τρπους επεξεργασ.ας και
διατηρε. πλ,ρη ευθ4νη για τα δεδοµ;να απ;ναντι στο (στα)
ενδιαφερµενο(-α) πρσωπο(-α). Εποµ;νως, η σ4µβαση ορ.ζει την
προς διεξαγωγ, επεξεργασ.α και τα απαρα.τητα µ;τρα για να
εξασφαλιστε. η ασφ>λεια των δεδοµ;νων.
(νας αµερικανικς οργανισµς µ;λος του ασφαλο4ς λιµ;να που
λαµβ>νει πληροφορ.ες προσωπικο4 χρακτ,ρα απ την ΕΕ µε
αποκλειστικ σκοπ την επεξεργασ.α δεν οφε.λει εποµ;νως να
εφαρµσει τις αρχ;ς στις εν λγω πληροφορ.ες, επειδ, ο υπε4θυνος
της επεξεργασ.ας στην ΕΕ διατηρε. κ>θε σχετικ, ευθ4νη απ;ναντι
στο πρσωπο, σ4µφωνα µε τις σχετικ;ς διατ>ξεις της ΕΕ (οι οπο.ες
ενδ;χεται να ε.ναι αυστηρτερες απ τις αντ.στοιχες αρχ;ς του
ασφαλο4ς λιµ;να).
Επειδ, οι συµµετ;χοντες στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να παρ;χουν
επαρκ, προστασ.α, οι συµβ>σεις µε τους εν λγω συµµετ;χοντες µε
αποκλειστικ σκοπ την επεξεργασ.α δεν υπκεινται στην υποχρ;ωση προηγο4µενης >δειας (, η >δεια αυτ, θα παραχωρε.ται
αυτοµ>τως απ τα κρ>τη µ;λη), εν απαιτε.ται για τη σ4ναψη
συµβ>σεων µε παραλ,πτες οι οπο.οι δεν συµµετ;χουν στον ασφαλ,
λιµ;να , αλλις δεν παρ;χουν επαρκ, προστασ.α.

ΣΕ αριθ. 11 — Επλυση διαφορ=ν και εφαρµογ
Ε:

Π7ς πρ%πει να εφαρµζονται οι απαιτ)σεις που προκ1πτουν απ
την αρχ) της εφαρµογ)ς σχετικ$ µε την επ λυση διαφορ7ν και π7ς
θα αντιµετωπ ζεται η επ µονη µη συµµρφωση ενς οργανισµο1
προς τις αρχ%ς;

Α:

Η αρχ, της εφαρµογ,ς ορ.ζει τις απαιτ,σεις για τις διαδικασ.ες
εφαρµογ,ς του ασφαλο4ς λιµ;να. Το πς να πληρο4νται οι
απαιτ,σεις του στοιχε.ου β) της αρχ,ς εξετ>ζεται στη συχν,
ερτηση σχετικ> µε την επαλ,θευση (ΣΕ αριθ. 7). Η παρο4σα
συχν, ερτηση εξετ>ζει τα στοιχε.α α) και γ), κ>θε ;να απ τα
οπο.α απαιτε. ανεξ>ρτητες διαδικασ.ες προσφυγ,ς. Οι διαδικασ.ες
αυτ;ς µπορο4ν να λ>βουν δι>φορες µορφ;ς αλλ> οφε.λουν να
ανταποκρ.νονται στις απαιτ,σεις της αρχ,ς της εφαρµογ,ς. Οι
οργανισµο. µπορο4ν να πληρο4ν τις απαιτ,σεις που ορ.ζει η αρχ,
αυτ, µε τους ακλουθους τρπους: 1. µε τη συµµρφωση µε τα
προγρ>µµατα προστασ.ας του ιδιωτικο4 β.ου τα οπο.α αναπτ4σσει
ο ιδιωτικς τοµ;ας και τα οπο.α ενσωµατνουν τις αρχ;ς του
ασφαλο4ς λιµ;να στους καννες τους και περιλαµβ>νουν αποτελεσµατικ;ς διαδικασ.ες εφαρµογ,ς του ε.δους που περιγρ>φεται στην
αρχ, της εφαρµογ,ς. 2. µε τη συµµρφωση προς τις εποπτικ;ς αρχ;ς
που προβλ;πονται απ νµους , απ κανονιστικ;ς πρ>ξεις, οι
οπο.ες χειρ.ζονται τις καταγγελ.ες ιδιωτν και την επ.λυση
διαφορν, , 3. µε την αν>ληψη της υποχρ;ωσης συνεργασ.ας µε
τις αρχ;ς προστασ.ας δεδοµ;νων που ε.ναι εγκατεστηµ;νες στην
Ευρωπαϊκ, Κοιντητα , τους εξουσιοδοτηµ;νους αντιπροσπους
τους. Ο κατ>λογος αυτς ;χει ενδεικτικ και χι περιοριστικ
χαρακτ,ρα. Ο ιδιωτικς τοµ;ας µπορε. να εισαγ>γει >λλες
διαδικασ.ες εφαρµογ,ς, εφσον αυτ;ς πληρο4ν τις απαιτ,σεις της
αρχ,ς της εφαρµογ,ς και των ΣΕ. Πρ;πει να σηµειωθε. τι οι
απαιτ,σεις της αρχ,ς της εφαρµογ,ς συµπληρνουν την απα.τηση
που περιλαµβ>νεται στην παρ>γραφο 3 της εισαγωγ,ς στις αρχ;ς,
σ4µφωνα µε την οπο.α οι αυτορυθµιστικ;ς προσπ>θειες πρ;πει να
ε.ναι εφαρµσιµες σ4µφωνα µε το >ρθρο 5 του FTC Act , σ4µφωνα
µε παρµοιο καθεστς.
Φορε.ς προσφυγ,ς
Οι καταναλωτ;ς πρ;πει να ενθαρρ4νονται να υποβ>λλουν τις
ενδεχµενες καταγγελ.ες τους στον οικε.ο οργανισµ πριν απευ-
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θυνθο4ν σε ανεξ>ρτητους φορε.ς προσφυγ,ς. Η ανεξαρτησ.α του
αρµδιου για την προσφυγ, φορ;α ε.ναι πραγµατικ ζ,τηµα και
µπορε. να αποδειχθε. µε πολλο4ς τρπους, π.χ. µε σ4νθεση και
χρηµατοδτηση που χαρακτηρ.ζονται απ διαφ>νεια , µε αποδεδειγµ;νο ιστορικ. Nπως απαιτε. η αρχ, της εφαρµογ,ς, το
δικα.ωµα προσφυγ,ς που παρ;χεταιστους ιδιτες πρ;πει να µπορε.
να ασκε.ται ευχερς και µε προσιτ κστος. Τα ργανα επ.λυσης
των διαφορν πρ;πει να εξετ>ζουν κ>θε καταγγελ.α που λαµβ>νουν απ ιδιτες, εκτς ε>ν ε.ναι καταφανς αβ>σιµη , καταχρηστικ,. Αυτ δεν αποκλε.ει τη θ;σπιση κριτηρ.ων παραδεκτν απ
το φορ;α προσφυγ,ς, αλλ> τα κριτ,ρια αυτ> πρ;πει να ε.ναι
διαφαν, και δικαιολογηµ;να (π.χ. να εξαιρο4ν τις καταγγελ.ες που
δεν εµπ.πτουν στο πεδ.ο εφαρµογ,ς του προγρ>µµατος , βρ.σκονται υπ εξ;ταση σε >λλο φρουµ) και δεν πρ;πει να
υπονοµε4ουν την υποχρ;ωση να εξετ>ζονται οι νµιµες καταγγελ.ες. Επιπλ;ον, οι φορε.ς προσφυγ,ς πρ;πει να παρ;χουν στους
ιδιτες πλ,ρη και >µεση πληροφρηση σκετικ> µε το πς
λειτουργε. µια διαδικασ.α επ.λυσης διαφορν ταν αυτο. υποβ>λλουν καταγγελ.α. Οι πληροφορ.ες πρ;πει να συµπεριλαµβ>νουν
στοιχε.α σχετικ> µε τις πρακτικ;ς του φορ;α για την προστασ.α του
ιδιωτικο4 β.ου, σ4µφωνα µε τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να (1).
Επ.σης, οι φορε.ς προσφυγ,ς πρ;πει να συνεργ>ζονται για την
αν>πτυξη µ;σων, πως τυποποιηµ;να ;ντυπα καταγγελιν, προκειµ;νου να διευκολ4νουν τη διαδικασ.α επ.λυσης των διαφορν.
(νδικα βοηθ,µατα και κυρσεις
Οποιοδ,ποτε ;νδικο βο,θηµα παρ;χεται απ το ργανο επ.λυσης
διαφορν θα πρ;πει να αποσκοπε. στην αποκατ>σταση , τη
διρθωση των επιπτσεων της µη συµµρφωσης απ τον οργανισµ, στο µ;τρο του δυνατο4, και στην εξασφ>λιση του γεγοντος
τι η µελλοντικ, επεξεργασ.α απ τον οργανισµ θα ε.ναι σ4µφωνη
µε τις αρχ;ς και, αν>λογα µε την περ.πτωση, τι θα πα4σει η
επεξεργασ.α των δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα του ιδιτη ο
οπο.ος υπ;βαλε την καταγγελ.α. Οι κυρσεις πρ;πει να ε.ναι
αρκετ> αυστηρ;ς στε να εξασφαλ.ζουν τη συµµρφωση του
οργανισµο4 προς τις εν λγω αρχ;ς. Μια δ;σµη κυρσεων
διαφρων βαθµν αυστηρτητας θα επιτρ;ψει στα ργανα επ.λυσης των διαφορν να ανταποκριθο4ν καταλλ,λως στους δι>φορους βαθµο4ς µη συµµρφωσης. Οι κυρσεις θα πρ;πει να
περιλαµβ>νουν τσο τη δηµοσ.ευση των παραβ>σεων σο και την
απα.τηση διαγραφ,ς των δεδοµ;νων σε ορισµ;νες περιπτσεις (2).
Tλλες κυρσεις θα πρ;πει να περιλαµβ>νουν: αναστολ, και
αν>κληση διοικητικ,ς >δειας, αποζηµ.ωση των θιγοµ;νων για τις
ζηµ.ες που υπ;στησαν λγω της µη συµµρφωσης και εντολ;ς προς
συµµρφωση. Τα ργανα επ.λυσης διαφορν του ιδιωτικο4 τοµ;α
και τα αυτορυθµιστικ> ργανα πρ;πει να κοινοποιο4ν τις περιπτσεις µη συµµρφωσης των οργανισµν ασφαλο4ς λιµ;να προς
τις αποφ>σεις τους στα δικαστ,ρια , στην εκ>στοτε αρµδια, κατ>
περ.πτωση, διοικητικ, αρχ, καθς και στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου (,
στο φορ;α που θα οριστε. απ’ αυτ).
∆ρ>ση της FTC
Η FTC ε.ναι αρµδια να εξετ>ζει κατ> προτεραιτητα καταγγελ.ες
που υποβ>λλουν αυτορυθµιστικο. οργανισµο. προστασ.ας του
ιδιωτικο4 β.ου, πως η BBBOnline και η TRUSTe, καθς και τα
κρ>τη µ;λη της ΕΕ που επικαλο4νται τη µη συµµρφωση µε τις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να προκειµ;νου να αποφανθε. ε>ν
υπ>ρχει παρ>βαση του κεφαλα.ου 5 του νµου FTC που απαγορε4ει τις αθ;µιτες , παραπλανητικ;ς πρ>ξεις , πρακτικ;ς στο
εµπριο. Αν η FTC συµπερ>νει τι ;χει λγο(-ους) να πιστε4ει τι
;χει γ.νει παρ>βαση του κεφαλα.ου 5, µπορε. να επιλ4σει το ζ,τηµα

Τα ργανα επ.λυσης διαφορν δεν υποχρεο4νται να τηρο4ν την αρχ, της
εφαρµογ,ς. Μπορο4ν επ.σης να παρακκλ.νουν απ τις αρχ;ς ταν αντιµετωπ.ζουν αντιφατικ;ς υποχρεσεις , ρητ, ;γκριση κατ> την εκτ;λεση των ειδικν
τους καθηκντων.
(2) Τα ργανα επ.λυσης διαφορν ;χουν διακριτικ, ευχ;ρεια σον αφορ> τις
συνθ,κες υπ τις οπο.ες εφαρµζουν τις κυρσεις αυτ;ς. Η ευαισθησ.α των
σχετικν δεδοµ;νων ε.ναι ;νας παρ>γοντας που πρ;πει να λαµβ>νεται υπψη
κατ> τη λ,ψη αποφ>σεων σχετικ> µε το αν θα πρ;πει να απαιτηθε. διαγραφ,
των δεδοµ;νων, πως και το ε>ν και κατ> πσο ;νας οργανισµς συν;λεξε,
χρησιµοπο.ησε και δηµοσιοπο.ησε πληροφορ.ες παραβα.νοντας καταφανς τις
αρχ;ς.
(1 )
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ζητντας την ;κδοση διοικητικ,ς πρ>ξης για πα4ση και παρ>λειψη
η οπο.α να απαγορε4ει τις επ.µαχες πρακτικ;ς , υποβ>λλοντας
καταγγελ.α στο οµοσπονδιακ αρµδιο δικαστ,ριο (district court) η
οπο.α, ε>ν ευδοκιµ,σει, µπορε. να καταλ,ξει στην ;κδοση εντολ,ς
απ οµοσπονδιακ δικαστ,ριο µε το .διο αποτ;λεσµα. Η FTC θα
κοινοποιε. στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου οποιαδ,ποτε τ;τοια εν;ργεια.
Το Υπουργε.ο Εµπορ.ου ενθαρρ4νει >λλες διοικητικ;ς αρχ;ς να του
γνωστοποιο4ν την τελικ, ;κβαση τ;τοιων προσφυγν , >λλες
ρυθµ.σεις που δι;πουν την προσχρηση στις αρχ;ς του ασφαλο4ς
λιµ;να.
Επ.µονη µη συµµρφωση
Αν ;νας οργανισµς επιµ;νει στη µη συµµρφωση µε τις αρχ;ς, δεν
δικαιο4ται πλ;ον να επωφελε.ται του ασφαλο4ς λιµ;να. Επ.µονη µη
συµµρφωση στοιχειοθετε.ται ταν ;νας οργανισµς που ;χει
αυτοπιστοποιηθε. στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, στο φορ;α που θα
οριστε. απ’ αυτ) αρνε.ται να συµµορφωθε. µε την τελικ, απφαση
οποιουδ,ποτε αυτορυθµιστικο4 , κρατικο4 οργ>νου , ταν ;να
τ;τοιο ργανο θεωρε. τι ;νας οργανισµς αρνε.ται συχν> να
συµµορφωθε. µε τις αρχ;ς σε βαθµ που να µη θεωρε.ται πλ;ον
αξιπιστος σον αφορ> την πρθεσ, του να συµµορφωθε.. Σε
τ;τοιες περιπτσεις, ο οργανισµς πρ;πει εγκα.ρως να κοινοποιε.
στο Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, στο φορ;α που θα οριστε. απ’ αυτ) τα
στοιχε.α αυτ>. Ε>ν δεν το πρ>ξει, µπορε. να διωχθε. β>σει του
νµου περ. υποβολ,ς ψευδο4ς δ,λωσης.
Το Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, ο φορ;ας που θα οριστε. απ’ αυτ) θα
περιλ>βει στο δηµσιο µητρο που τηρε. σχετικ> µε τους οργανισµο4ς που αυτοπιστοποιο4ν προσχρηση στις αρχ;ς του ασφαλο4ς
λιµ;να οποιαδ,ποτε κοινοπο.ηση σχετικ> µε επ.µονη µη συµµρφωση που λαµβ>νει, ε.τε προ;ρχεται απ τον .διο τον οργανισµ
ε.τε απ αυτορυθµιστικ , κρατικ ργανο, αλλ> µνον αφο4 ;χει
προηγουµ;νως παρ>σχει στον καταγγελµενο οργανισµ προθεσµ.α 30 ηµερν και τη δυναττητα να απαντ,σει. Αντ.στοιχα, απ
το δηµσιο µητρο που τηρε. το Υπουργε.ο Εµπορ.ου (, ο φορ;ας
που θα οριστε. απ’ αυτ) θα προκ4πτει σαφς για ποιους
οργανισµο4ς ισχ4ουν και για ποιους δεν ισχ4ουν πλ;ον τα οφ;λη
του ασφαλο4ς λιµ;να.
(νας οργανισµς που υποβ>λλει α.τηση συµµετοχ,ς σε ;να
αυτορυθµιστικ ργανο προκειµ;νου να υποβ>λει και π>λι υποψηφιτητα για συµµετοχ, στον ασφαλ, λιµ;να, πρ;πει να προσκοµ.σει
στο εν λγω ργανο πλ,ρεις πληροφορ.ες σχετικ> µε την προηγο4µενη συµµετοχ, του στον ασφαλ, λιµ;να.
ΣΕ αριθ. 12 — Επιλογ — Χρονικ στιγµ της εξαρεσης απ τα
δεδοµνα (Opt out)
Ε:

Β$σει της αρχ)ς της επιλογ)ς δ1ναται το πρσωπο να %χει επιλογ)
µνο κατ$ την %ναρξη της σχ%σης ) αν$ π$σα στιγµ);

Α:

Εν γ;νει, ο σκπος της αρχ,ς της επιλογ,ς ε.ναι να διασφαλιστε. τι
οι πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα χρησιµοποιο4νται και
γνωστοποιο4νται µε τρπους που συν>δουν µε τις προσδοκ.ες και
τις επιλογ;ς του προσπου. Κατ> συν;πεια, το πρσωπο πρ;πει να
δ4ναται να ασκ,σει το δικα.ωµα «εξα.ρεσης» (, επιλογ,ς) σον
αφορ> τη χρ,ση πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα για >µεση
εµπορικ, προθηση αν> π>σα στιγµ, εντς ε4λογων χρονικν
ορ.ων που θ;τει ο οργανισµς, πως για παρ>δειγµα πρ;πει να
δ.δεται χρνος στον οργανισµ να υλοποι,σει την εξα.ρεση απ τα
δεδοµ;να. (νας οργανισµς µπορε. επ.σης να ζητ,σει επαρκε.ς
πληροφορ.ες στε να επιβεβαιωθε. η ταυττητα του προσπου που
ζητε. την εξα.ρεση. Στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες, τα πρσωπα µπορο4ν
να ασκ,σουν αυτ το δικα.ωµα µ;σω ενς κεντρικο4 προγρ>µµατος
«εξα.ρεσης απ τα δεδοµ;να», πως ε.ναι η υπηρεσ.α προτ.µησης
ταχυδροµε.ου (Mail Preference Service) της ;νωσης >µεσης εµπορικ,ς προθησης (Direct Marketing Association). Οι οργανισµο. που
συµµετ;χουν στην εν λγω υπηρεσ.α προτ.µησης πρ;πει να την
καταστο4ν ευρ4τατα γνωστ, στους καταναλωτ;ς εκε.νους οι οπο.οι
δεν επιθυµο4ν να λαµβ>νουν πληροφορ.ες εµπορικο4 χαρακτ,ρα.
Εν π>ση περιπτσει, το πρσωπο πρ;πει να ;χει στη δι>θεσ, του
ε4χρηστο και οικονοµικ> προσιτ µηχανισµ που θα του επιτρ;πει
να ασκ,σει το δικα.ωµα αυτ.
Οµο.ως, ;νας οργανισµς µπορε. να χρησιµοποι,σει πληροφορ.ες
για ορισµ;νους σκοπο4ς >µεσης εµπορικ,ς προθησης ταν ε.ναι
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πρακτικς αδ4νατο να δοθε. στο πρσωπο δυναττητα εξα.ρεσης
πριν απ τη χρ,ση της πληροφορ.ας, υπ την προϋπθεση τι ο
οργανισµς, αφενς θα παρ;χει ταυτχρονα στο πρσωπο τη
δυναττητα (και αν> π>σα στιγµ,, κατπιν σχετικο4 αιτ,µατος)
να µη δ;χεται (χωρ.ς πρσθετο κστος για το πρσωπο) να του
διαβιβ>ζονται περαιτ;ρω κοινοποι,σεις >µεσης εµπορικ,ς προθησης και, αφετ;ρου, θα συµµορφνεται µε τις επιθυµ.ες του
προσπου.
ΣΕ αριθ. 13 — Πληροφορες σχετικ µε τα αεροπορικ ταξδια
Ε:

Πτε ε ναι δυνατν να διαβιβ$ζονται σε φορε ς εγκατεστηµ%νους
εκτς ΕΕ οι πληροφορ ες για τις κρατ)σεις αεροπορικ7ν εισιτηρ ων
και $λλες πληροφορ ες σχετικ$ µε τα αεροπορικ$ ταξ δια, πως
εκε νες που αφορο1ν τους τακτικο1ς επιβ$τες ) τις κρατ)σεις
ξενοδοχε ων και τις αν$γκες ειδικ)ς µεταχε ρισης (π.χ. σε θ%µατα
φαγητο1 για θρησκευτικο1ς λγους ) παροχ)ς φυσικ)ς βο)θειας);

Α:

Η διαβ.βαση των ανωτ;ρω πληροφοριν επιτρ;πεται σε αρκετ;ς
περιπτσεις. Β>σει του >ρθρου 26 της οδηγ.ας, µπορε. να
πραγµατοποιηθε. η διαβ.βαση δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα
«προς τρ.τη χρα που δεν εξασφαλ.ζει ικανοποιητικ επ.πεδο
προστασ.ας κατ> την ;ννοια του >ρθρου 25 (2)», υπ τον ρο τι η
διαβ.βαση 1. ε.ναι απαρα.τητη για την παροχ, των υπηρεσιν που
ζητε. ο επιβ>της , για την εκτ;λεση συµφων.ας, πως ε.ναι η
συµφων.α «τακτικο4 επιβ>τη», , 2. ;χει τη ρητ, συνα.νεση του
επιβ>τη. Οι φορε.ς των ΗΠΑ που ;χουν συνυπογρ>ψει τις αρχ;ς
ασφαλο4ς λιµ;να παρ;χουν ικανοποιητικ επ.πεδο προστασ.ας των
δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα και, ως εκ το4του, µπορο4ν να
δεχθο4ν διαβ.βαση δεδοµ;νων απ την ΕΕ χωρ.ς να πληρο4ν τις
συγκεκριµ;νες προϋποθ;σεις , εκε.νες που ορ.ζονται στο >ρθρο 26
της οδηγ.ας. Εφσον στις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να περιλαµβ>νονται
ειδικο. καννες για τις ευα.σθητες πληροφορ.ες, οι πληροφορ.ες
αυτ;ς (οι οπο.ες θα χρειαστε. ενδεχοµ;νως να συγκεντρωθο4ν, π.χ.
σε συν>ρτηση µε τις αν>γκες των πελατν για παροχ, φυσικ,ς
βο,θειας) ε.ναι δυνατν να διαβιβαστο4ν σε φορε.ς που ;χουν
συνυπογρ>ψει τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να. Εν π>ση περιπτσει, ο
φορ;ας που θα διαβιβ>σει τις πληροφορ.ες πρ;πει να τηρε. τη
νοµοθεσ.α του κρ>τους µ;λους που δραστηριοποιε.ται, γεγονς
που ενδ;χεται, µεταξ4 >λλων, να επιβ>λλει ειδικο4ς ρους για την
επεξεργασ.α ευα.σθητων πληροφοριν.

ΣΕ αριθ. 14 — Φαρµακευτικ και ιατρικ προϊ ντα
1. Ε: Ε$ν συλλ%γονται δεδοµ%να προσωπικο1 χαρακτ)ρα στην ΕΕ και
διαβιβ$ζονται στις ΗΠΑ για φαρµακευτικ) %ρευνα )/και $λλους
σκοπο1ς, εφαρµζονται οι νµοι των κρατ7ν µελ7ν ) οι αρχ%ς του
ασφαλο1ς λιµ%να;
1. Α: Η νοµοθεσ.α των κρατν µελν εφαρµζεται κατ> τη συλλογ, των
δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα και κατ> την τυχν επεξεργασ.α που πραγµατοποιε.ται πριν απ τη διαβ.βαση στις ΗΠΑ. Οι
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να εφαρµζονται για τα δεδοµ;να αφο4
διαβιβαστο4ν στις ΗΠΑ. Τα δεδοµ;να που χρησιµοποιο4νται για
φαρµακευτικ, ;ρευνα και για >λλους σκοπο4ς πρ;πει, αν>λογα µε
την περ.πτωση, να ε.ναι αννυµα.
2. Ε: Τα δεδοµ%να προσωπικο1 χαρακτ)ρα που αναπτ1σσονται σε
ειδικ%ς ιατρικ%ς ) φαρµακευτικ%ς ερευνητικ%ς µελ%τες συχν$
διαδραµατ ζουν πολ1τιµο ρλο στη µελλοντικ) επιστηµονικ)
%ρευνα. Aταν δεδοµ%να προσωπικο1 χαρακτ)ρα που συλλ%γονται
για µια ερευνητικ) µελ%τη διαβιβ$ζονται σε %να οργανισµ των
ΗΠΑ που περιλαµβ$νεται στον ασφαλ) λιµ%να, µπορε ο οργανισµς να χρησιµοποι)σει τα δεδοµ%να αυτ$ για µια ν%α επιστηµονικ)
ερευνητικ) δραστηριτητα;
2. Α: Ναι, εφσον εξαρχ,ς παρ;χεται κατ>λληλη ειδοπο.ηση και δυναττητα επιλογ,ς. Μια τ;τοια ειδοπο.ηση θα πρ;πει να παρ;χει
πληροφορ.ες σχετικ> µε τυχν µελλοντικ;ς ειδικ;ς χρ,σεις των
δεδοµ;νων, πως τακτικ, παρακολο4θηση, σχετικ;ς µελ;τες ,
εµπορικ, προθηση. Ε.ναι κατανοητ τι δεν µπορο4ν να
περιληφθο4ν λες οι µελλοντικ;ς χρ,σεις των δεδοµ;νων, δεδοµ;νου τι θα µπορο4σε να προκ4ψει ν;α ;ρευνα απ ν;ες πληροφορ.ες σχετικ> µε τα αρχικ> δεδοµ;να, ν;ες ιατρικ;ς ανακαλ4ψεις και
εξελ.ξεις, καθς και εξελ.ξεις σχετικ> µε τη δηµσια υγε.α και το
κανονιστικ πλα.σιο. Ως εκ το4του, που κρ.νεται σκπιµο, το
σηµε.ωµα θα πρ;πει να περιλαµβ>νει µια επεξ,γηση τι τα
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δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα µπορε. να χρησιµοποιηθο4ν σε
µελλοντικ;ς ιατρικ;ς και φαρµακευτικ;ς ερευνητικ;ς δραστηριτητες οι οπο.ες δεν προβλ;πονται. Αν η χρ,ση δεν ε.ναι συνεπ,ς µε το
(τους) γενικ(-ο4ς) σκοπ(-ο4ς) της ;ρευνας για την οπο.α
συλλ;γησαν αρχικ> τα δεδοµ;να και στην οπο.α συγκατατ;θηκε ο
ασθεν,ς να συµµετ>σχει στη συν;πεια, πρ;πει να δσει εκ ν;ου τη
συγκατ>θεσ, του.
3. Ε: Τι συµβα νει µε τα δεδοµ%να κ$ποιου συµµετ%χοντος ο οπο ος
αποφασ ζει εθελοντικ$ ) %πειτα απ α τηση του χρηµατοδτη να
αποσυρθε απ την κλινικ) δοκιµ);
3. Α: Οι συµµετ;χοντες µπορο4ν να αποφασ.σουν , να τους ζητηθε. να
αποσυρθο4ν απ µια κλινικ, δοκιµ, αν> π>σα στιγµ,. Εντο4τοις,
οποιαδ,ποτε δεδοµ;να ;χουν συλλεγε. πριν αποσυρθο4ν, ενδ;χεται
να αποτελ;σουν αντικε.µενο επεξεργασ.ας, µαζ. µε τα υπλοιπα
δεδοµ;να που συλλ;γονται στο πλα.σιο της κλινικ,ς δοκιµ,ς, ε>ν
αυτ ε.χε επισηµανθε. σαφς στην ειδοπο.ηση τη στιγµ, που ο
συµµετ;χων συµφνησε να συµµετ>σχει.
4. Ε: Οι εταιρε ες φαρµακευτικ7ν και ιατρικ7ν συσκευ7ν και οργ$νων
µπορο1ν να παρ%χουν δεδοµ%να προσωπικο1 χαρακτ)ρα απ
κλινικ%ς δοκιµ%ς που πραγµατοποιο1νται στην ΕΕ σε νοµοθετικο1ς
φορε ς των Ηνωµ%νων Πολιτει7ν για νοµοθετικο1ς και εποπτικο1ς
σκοπο1ς. Επιτρ%πονται παρµοιες διαβιβ$σεις δεδοµ%νων και σε
$λλους ενδιαφεροµ%νους πλην των νοµοθετικ7ν φορ%ων, πως σε
επιχειρ)σεις και σε $λλους ερευνητ%ς;
4. Α: Ναι, σ4µφωνα µε τις αρχ;ς της κοινοπο.ησης και της επιλογ,ς.
5. Ε: Προκειµ%νου να εξασφαλιστε η αντικειµενικτητα, σε πολλ%ς
κλινικ%ς δοκιµ%ς, οι συµµετ%χοντες και, επ σης, συχν$ οι ερευνητ%ς
δεν µπορο1ν να %χουν πρσβαση σε πληροφορ ες σχετικ$ µε το
ποια θεραπευτικ) αγωγ) χορηγε ται στον συµµετ%χοντα. Κ$τι
τ%τοιο θα %θετε σε κ νδυνο την εγκυρτητα της ερευνητικ)ς µελ%της
και των αποτελεσµ$των. Μπορο1ν να %χουν οι συµµετ%χοντες σε
τ%τοιες κλινικ%ς δοκιµ%ς (οι οπο ες ονοµ$ζονται «τυφλ%ς» µελ%τες)
πρσβαση στα δεδοµ%να σχετικ$ µε τη θεραπευτικ) αγωγ) τους
κατ$ τη δι$ρκεια της δοκιµ)ς;
5. Α: Nχι, η πρσβαση αυτ, δεν πρ;πει να επιτρ;πεται σε ;ναν
συµµετ;χοντα ε>ν ο περιορισµς αυτς εξηγ,θηκε ταν ο συµµετ;χων προσχρησε στη δοκιµ,, και η αποκ>λυψη τ;τοιων πληροφοριν θα ;θετε σε κ.νδυνο την ακεραιτητα της ερευνητικ,ς
προσπ>θειας. Η συµφων.α συµµετοχ,ς στη δοκιµ, υπ αυτο4ς τους
ρους αποτελε. λογικ, προϋπθεση για το δικα.ωµα πρσβασης.
Μετ> την ολοκλ,ρωση της ;ρευνας και την αν>λυση των αποτελεσµ>των, οι συµµετ;χοντες πρ;πει να ;χουν πρσβαση στα δεδοµ;να
τους εφσον το ζητ,σουν. Πρ;πει να το ζητ,σουν κυρ.ως απ τον
ιατρ , απ >λλον ιατρικ φορ;α ο οπο.ος τους χορ,γησε τη
θεραπευτικ, αγωγ, στο πλα.σιο της κλινικ,ς δοκιµ,ς, ,, κατ>
δε4τερο λγο, απ τη χρηµατοδτρια εταιρε.α.
6. Ε: Οφε λει µια επιχε ρηση φαρµακευτικ7ν ) ιατρικ7ν συσκευ7ν και
οργ$νων να εφαρµζει τις αρχ%ς του ασφαλο1ς λιµ%να σον αφορ$
την κοινοπο ηση, την επιλογ), την περαιτ%ρω διαβ βαση και την
πρσβαση στις δραστηριτητες παρακολο1θησης της ασφ$λειας
και της αποτελεσµατικτητας του προϊντος, συµπεριλαµβανοµ%νης
της κατ$ρτισης εκθ%σεων για ανεπιθ1µητες εν%ργειες και του
εντοπισµο1 ασθεν7ν/υποκειµ%νων που χρησιµοποιο1ν ορισµ%να
φ$ρµακα ) ιατρικ%ς συσκευ%ς (π.χ. βηµατοδτη);
6. Α: Nχι, στο βαθµ κατ> τον οπο.ο η προσ,λωση στις αρχ;ς αντ.κειται
προς τις κανονιστικ;ς απαιτ,σεις. Αυτ ισχ4ει τσο σε σχ;ση µε τις
εκθ;σεις, π.χ. απ φορε.ς παροχ,ς ιατρικ,ς περ.θαλψης προς
επιχειρ,σεις φαρµακευτικν και ιατρικν συσκευν και οργ>νων,
σο και σε σχ;ση µε τις εκθ;σεις απ επιχειρ,σεις φαρµακευτικν
και ιατρικν συσκευν και οργ>νων προς κρατικο4ς φορε.ς πως η
υπηρεσ.α τροφ.µων και φαρµ>κων (FDA).
7. Ε: Τα δεδοµ%να της %ρευνας λαµβ$νουν µονοσ)µαντους κωδικο1ς
στην πηγ) τους απ τον κ1ριο ερευνητ) %τσι 7στε να µην
αποκαλ1πτεται η ταυττητα των ασθεν7ν στους οπο ους αντιστοιχο1ν τα δεδοµ%να προσωπικο1 χαρακτ)ρα. Ο τρπος αποκωδικοπο ησης των δεδοµ%νων δεν γνωστοποιε ται στις φαρµακευτικ%ς εταιρε ες που χρηµατοδοτο1ν την %ρευνα. Μνο ο ερευνητ)ς
%χει τη δυναττητα αποκωδικοπο ησης %τσι 7στε να ε ναι σε θ%ση
να αναγνωρ σει το υποκε µενο της %ρευνας που συµµετ%χει στην
%ρευνα υπ ορισµ%νες συνθ)κες (π.χ. ε$ν απαιτε ται περαιτ%ρω
ιατρικ) παρακολο1θηση). Η διαβ βαση δεδοµ%νων κωδικοποιηµ%νων κατ’ αυτν τον τρπο απ την ΕΕ προς τις ΗΠΑ συνιστ$
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διαβ βαση δεδοµ%νων προσωπικο1 χαρακτ)ρα που υπκειται στις
αρχ%ς του ασφαλο1ς λιµ%να;
7. Α: Nχι. Αυτ δεν αποτελε. διαβ.βαση δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα που να υπκειται στις εν λγω αρχ;ς.
ΣΕ αριθ. 15 — Πληροφορες δηµοσων αρχεων και δηµοσιοποιηµνες
πληροφορες
Ε:

Ε ναι απαρα τητο να εφαρµοστε η αρχ) της ειδοπο ησης, της
επιλογ)ς και της περαιτ%ρω διαβ βασης στις πληροφορ ες των
δηµοσ ων αρχε ων ) στις δηµοσιοποιηµ%νες πληροφορ ες;

Α:

∆εν ε.ναι απαρα.τητο να εφαρµοστε. η αρχ, της κοινοπο.ησης, της
επιλογ,ς , της περαιτ;ρω διαβ.βασης στις πληροφορ.ες δηµοσ.ων
αρχε.ων, εφσον δεν συνδυ>ζονται µε πληροφορ.ες απ µη δηµσια
αρχε.α και πληρο4νται λες οι προϋποθ;σεις που ορ.ζονται απ την
αρµδια δικαστικ, αρχ,.
Γενικς, δεν ε.ναι επ.σης απαρα.τητο να εφαρµοστε. η αρχ, της
κοινοπο.ησης, της επιλογ,ς , της περαιτ;ρω διαβ.βασης στις
δηµοσιοποιηµ;νες πληροφορ.ες, ε>ν ο ευρωπαϊκς φορ;ας διαβ.βασης επισηµα.νει τι οι συγκεκριµ;νες πληροφορ.ες υπκεινται σε
περιορισµο4ς που απαιτο4ν τη εφαρµογ, των εν λγω αρχν κατ>
τη χρησιµοπο.ησ, τους απ το φορ;α. Οι φορε.ς δεν φ;ρουν καµ.α
ευθ4νη σον αφορ> τη χρησιµοπο.ηση των εν λγω πληροφοριν
απ εκε.νους που τις απκτησαν µ;σω δηµοσιευµ;νου υλικο4.
Στις περιπτσεις που διαπιστνεται τι ;νας φορ;ας κατ;στησε εκ
προθ;σεως δηµσια µια πληροφορ.α προσωπικο4 χαρακτ,ρα, κατ>
παρ>βαση των αρχν, προκειµ;νου ο .διος , >λλοι φορε.ς να
επωφεληθο4ν απ τις εν λγω εξαιρ;σεις, δεν θα θεωρε.ται πλ;ον
κατ>λληλος να απολα4ει τα οφ;λη που προκ4πτουν απ τον
ασφαλ, λιµ;να.

2000D0520 — EL — 25.08.2000 — 000.001 — 29
!B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ασφαλς λιµνας: Ανασκ πηση της εφαρµογς
Οµοσπονδιακ και πολιτειακ εξουσα για θµατα αθµιτων και δολων
πρακτικ=ν και προστασα της ιδιωτικς ζως
Το παρν µνηµνιο παρουσι>ζει την εξουσ.α της FTC υπ το τµ,µα 5 του
FTC Act (βλ;πε U.S.C. §§ 41-58, πως τροποποι,θηκε) για αν>ληψη δρ>σης
εναντ.ον αυτν που δεν προστατε4ουν το απρρητο των πληροφοριν
προσωπικο4 χαρακτ,ρα σ4µφωνα µε τις σχετικ;ς δηλσεις ,/και
δεσµε4σεις. Καλ4πτει επ.σης τις εξαιρ;σεις που δεν υπκεινται στην
εξουσ.α αυτ, και την ικαντητα >λλων οµοσπονδιακν και πολιτειακν
υπηρεσιν για αν>ληψη δρ>σης σε τοµε.ς στους οπο.ους η FTC δεν ;χει
αρµοδιτητα (1).
Εξουσα της FTC σον αφορ αθµιτες  δ λιες πρακτικς
Σ4µφωνα µε το τµ,µα 5 του FTC Act, οι «αθ;µιτες , δλιες πρ>ξεις ,
πρακτικ;ς στο εµπριο , οι οπο.ες επηρε>ζουν το εµπριο» ε.ναι
παρνοµες [βλ;πε 15 U.S.C. § 45(a)(1)]. Το τµ,µα 5 παρ;χει στην FTC
πλ,ρη εξουσ.α για την πρληψη τ;τοιων πρ>ξεων και πρακτικν [βλ;πε
15 U.S.C. § 45(a)(2)]. Εποµ;νως, η FTC µπορε., κατ> τη διεν;ργεια επ.σηµης
ακρασης, να εκδσει διαταγ, πα4σης για να σταµατ,σει η επιβλαβ,ς
συµπεριφορ> [15 U.S.C. § 45(b)]. Επ.σης, ε>ν αυτ ε.ναι προς το δηµσιο
συµφ;ρον, η FTC µπορε. να επιδιξει την ;κδοση προσωριν,ς εντολ,ς
περιορισµο4 , προσωριν,ς , µνιµης δικαστικ,ς εντολ,ς απ πρωτοδικε.ο
των ΗΠΑ [βλ;πε 15 U.S.C. § 53(b)]. Σε περιπτσεις κατ> τις οπο.ες
υπ>ρχουν αθ;µιτες , δλιες πρ>ξεις , πρακτικ;ς κατ> συρρο,ν, , ε.χαν
,δη εκδοθε. διαταγ;ς πα4σης για το ζ,τηµα αυτ, η FTC µπορε. να
εκδσει διοικητικ καννα που καλ4πτει τις σχετικ;ς πρ>ξεις , πρακτικ;ς
(βλ;πε 15 U.S.C. § 57a).
Nποιος δε συµµορφνεται µε διαταγ, της FTC υπκειται σε αστικ,
χρηµατικ, ποιν, 4ψους µ;χρι 11 000 δολλαρ.ων ΗΠΑ, εν η κ>θε ηµ;ρα
συν;χισης της παρ>βασης αποτελε. ξεχωριστ, παρ>βαση [βλ;πε 15 U.S.C.
45(1)] (2). Επ.σης, ποιος παραβι>ζει εν γνσει του ;ναν καννα της FTC
υπκειται σε χρηµατικ, ποιν, 11 000 δολαρ.ων ΗΠΑ για κ>θε παρ>βαση
[βλ;πε U.S.C. § 45(m)]. Οι εν;ργειες οι σχετικ;ς µε την εφαρµογ, µπορο4ν
να πραγµατοποιηθο4ν ε.τε απ το Υπουργε.ο ∆ικαιοσ4νης ε.τε, ε>ν αυτ
δηλσει αναρµοδιτητα, απ την FTC [βλ;πε U.S.C. § 56).

Στο παρν ;γγραφο δεν εξετ>ζονται λοι οι οµοσπονδιακο. νµοι που
καλ4πτουν την προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς σε συγκεκριµ;να πλα.σια , οι
νµοι των πολιτειν , το εθνικ δ.καιο που ενδεχοµ;νως ισχ4ουν. Οι νµοι σε
οµοσπονδιακ επ.πεδο που ρυθµ.ζουν την εµπορικ, συλλογ, και χρ,ση
πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα περιλαµβ>νουν το νµο περ. πολιτικ,ς
καλωδιακν επικοινωνιν (βλ;πε Cable Communications Policy Act — 47 U.S.C. §
551), το νµο περ. προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς των οδηγν (βλ;πε Driver’s
Privacy Protection Act — 18 U.S.C. § 2721), τον νµο περ. προστασ.ας της
ιδιωτικ,ς ζω,ς στις ηλεκτρονικ;ς επικοινων.ες (βλ;πε Electronic Communications
Privacy Act — 18 U.S.C. § 2701 και επµενα), το νµο Eletronic Funds Transfer Act
(βλ;πε 15 U.S.C. §§ 1693, 1693m), το νµο Fair Credit Reporting Act (βλ;πε 15
U.S.C. § 1681 και επµενα), το νµο Right to Financial Privacy Act (βλ;πε 12 U.S.C.
§ 3401 και επµενα), το νµο Telephone Consumer Protection Act (βλ;πε 47 U.S.C. §
227), και το νµο Video Privacy Protection Act (βλ;πε 18 U.S.C. § 2710), µεταξ4
>λλων. Πολλ;ς πολιτε.ες ;χουν αν>λογη νοµοθεσ.α στους τοµε.ς αυτο4ς. Βλ;πε
π.χ. το νµο της Μασαχουσ;της Mass. Gen. Laws ch. 167B § 16 (που απαγορε4ει
στα χρηµατοπιστωτικ> ιδρ4µατα να κοινοποιο4ν οικονοµικ;ς πληροφορ.ες για
τους πελ>τες τους σε τρ.τους αν δεν υπ>ρχει συνα.νεση του πελ>τη , αν δεν
γ.νεται στο πλα.σιο δικαστικν διαδικασιν) και το νµο της Ν;ας Υρκης ΝΥ
Pub. Health Law § 17 (που περιορ.ζει τη χρ,ση και την κοινοπο.ηση ιατρικν ,
ψυχιατρικν µητρων και παρ;χει στους ασθενε.ς το δικα.ωµα πρσβασης στα
µητρα αυτ>).
2
( ) Σε µια τ;τοια δρ>ση, το περιφερειακ δικαστ,ριο των Ηνωµ;νων Πολιτε.ων
µπορε. επ.σης να επιβ>λει ε4λογη αποζηµ.ωση που αντιστοιχε. µε την εφαρµογ,
της διατ>γης της FTC [U.S.C. § 45(1)].
(1 )
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Εξουσα της FTC και προστασα της ιδιωτικς ζως
Κατ> την >σκηση της εξουσ.ας της υπ το τµ,µα 5, η θ;ση της FTC ε.ναι
τι η παραπλ>νηση σχετικ> µε το σκοπ συλλογ,ς πληροφοριν απ
καταναλωτ;ς , τον τρπο µε τον οπο.α θα χρησιµοποιηθο4ν οι
πληροφορ.ες αυτ;ς αποτελε. δλια πρακτικ, (1). Για παρ>δειγµα, το 1998,
η FTC >σκησε αγωγ, κατ> της GeoCities για την κοινοπο.ηση, σε τρ.τους
και για διαφηµιστικο4ς σκοπο4ς, πληροφοριν που ε.χε συλλ;ξει στην
ιστοσελ.δα της, χωρ.ς προηγο4µενη >δεια, παρ> τις δηλσεις της για το
αντ.θετο (2). Το προσωπικ της FTC ;χει δηλσει επ.σης τι η συλλογ,
πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ παιδι> και η πληση και
κοινοπο.ηση των πληροφοριν αυτν χωρ.ς την συνα.νεση των γον;ων
ε.ναι πιθανν να αποτελε. αθ;µιτη πρακτικ, (3).
Σε µια επιστολ, προς τον Γενικ ∆ιευθυτ, της Επιτροπ,ς John Mogg, ο
πρεδρος της FTC Pitofsky υπογρ>µµισε τους περιορισµο4ς της εξουσ.ας
της FTC σον αφορ> την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς ταν δεν ;χει γ.νει
παραπλανητικ, δ,λωση (, καµ.α δ,λωση) σχετικ> µε τον τρπο µε τον
οπο.ο θα χρησιµοποιηθο4ν οι πληροφορ.ες που συλλ;γονται (βλ;πε
επιστολ, του προ;δρου της FTC Pitofsky προς τον John Mogg της 23ης
Σεπτεµβρ.ου 1998). Εντο4τοις, οι εταιρε.ες που θ;λουν να επωφεληθο4ν
απ τον προτεινµενο «ασφαλ, λιµ;να» θα πρ;πει να βεβαισουν τι θα
προστατε4ουν τις πληροφορ.ες που συλλ;γουν β>σει προκαθορισµ;νων
κατευθυντηρ.ων γραµµν. Κατ> συν;πεια ταν µια εταιρε.α βεβαινει τι
θα διαφυλ>ξει τον ιδιωτικ χαρακτ,ρα των πληροφοριν και στη
συν;χεια δεν το κ>νει, η εν;ργεια αυτ, θα ε.ναι ψευδ,ς δ,λωση και
«δλια πρακτικ,» µε την ;ννοια του τµ,µατος 5.
∆εδοµ;νου τι η δικαιοδοσ.α της FTC καλ4πτει τις αθ;µιτες , δλιες
πρ>ξεις , πρακτικ;ς «στο εµπριο , που επηρε>ζουν το εµπριο», η FTC
δεν θα ;χει δικαιοδοσ.α σον αφορ> τη συλλογ, και τη χρ,ση
πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα για µη προσωπικο4ς σκοπο4ς, π.χ.
για συγκ;ντρωση χρηµ>των για φιλανθρωπικο4ς σκοπο4ς (βλ;πε επιστολ,
Pitofsky, σελ.δα 3). Εντο4τοις, η χρ,ση πληροφοριν προσωπικο4
χαρακτ,ρα σε οποιαδ,ποτε προσωπικ, συναλλαγ, θα πληρο. τις προϋποθ;σεις της δικαιοδοσ.ας αυτ,ς. (τσι, για παρ>δειγµα, αν ;νας
εργοδτης πωλ,σει πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα σχετικ> µε τους
µισθωτο4ς του σε µια εταιρε.α απευθε.ας πωλ,σεων, η συναλλαγ, θα
εµπ.πτει στο τµ,µα 5.
Εξαιρσεις του τµµατος 5
Το τµ,µα 5 ορ.ζει ορισµ;νες εξαιρ;σεις απ την εξουσ.α της FTC σχετικ>
µε τις αθ;µιτες , δλιες πρ>ξεις , πρακτικ;ς, σον αφορ> τα ακλουθα:
— χρηµατοπιστωτικ> ιδρ4µατα, που περιλαµβ>νονται οι τρ>πεζες, οι
οργανισµο. αποταµιε4σεων και δανε.ων και οι πιστωτικο. συνεταιρισµο.,
— φορε.ς τηλεπικοινωνιν και διαπολιτειακ;ς δηµσιες µεταφορικ;ς
εταιρε.ες,
— αεροµεταφορε.ς, και
— εταιρε.ες συσκευασ.ας ζωικν προϊντων και µ>ντρες φ4λαξης
ζντων ζων (για σφαγ,, κ.λπ.).
[Βλ;πε 15 U.S.C. § 45(a)(2)]. Παρακ>τω εξετ>ζεται η κ>θε εξα.ρεση και η
κανονιστικ, αρχ, που την αντικαθιστ>.

(1 )
(2)
(3 )

Η «δλια πρακτικ,» ορ.ζεται ως δ,λωση, παρ>ληψη , πρακτικ, που ενδ;χεται
να παραπλαν,σει λογικο4ς καταναλωτ;ς µε τρπο που ;χει υλικ;ς συν;πειες.
Βλ;πε www.ftc.gov/opa/1998/9808/geocitie.htm.
Βλ;πε επιστολ, του προσωπικο4 προς το Center for Media Education,
www.ftc.gov/os/1997/9707/cenmed.htm. Επιπλ;ον, ο νµος Children’s Online Privacy
Protection Act του 1998 παρ;χει στην FTC ειδικ;ς εξουσ.ες για τη ρ4θµιση
συλλογ,ς πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ παιδι> εκ µ;ρους φορ;ων
ιστοσελ.δων και φορ;ων παροχ,ς υπηρεσιν σε απευθε.ας σ4νδεση (βλ;πε 15
U.S.C. §§ 6501-6506). Συγκεκριµ;να, ο νµος απαιτε. απ τους φορε.ς υπηρεσιν
σε απευθε.ας συνδεση να ειδοποιο4ν σχετικ> τους γονε.ς και να εξασφαλ.ζουν
τη συνα.νεσ, τους µε επαληθε4σιµο τρπο πριν απ τη συλλογ,, τη χρ,ση , την
κοινοπο.ηση πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ παιδι> [οµο.ως, §
6502(b)]. Ο νµος παρ;χει επ.σης στους γονε.ς το δικα.ωµα πρσβασης στις
πληροφορ.ες και αν>κλησης της >δειας για συν;χιση της χρ,σης των
πληροφοριν (βλ;πε ως ανωτ;ρω).
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Χρηµατοπιστωτικ$ ιδρ1µατα (1)
Η πρτη εξα.ρεση αφορ> «τρ>πεζες και οργανισµο4ς αποταµιε4σεων και
δανε.ων πως περιγρ>φονται στο τµ,µα 18(f)(3) [U.S.C. § 57a(f)(3)]» και
«οµοσπονδιακο4ς πιστωτικο4ς συνεταιρισµο4ς πως περιγρ>φονται στο
τµ,µα 18(f)(4) [U.S.C. § 57a(f)(4)] » (2). Αυτ> τα χρηµατοπιστωτικ>
ιδρ4µατα υπκεινται σε κανονιστικ;ς πρ>ξεις που εκδ.δονται απ το
Federal Reserve Board, το Office of Thrift Supervision (3), και το National Credit
Union Administration Board, αντιστο.χως [βλ;πε 15 U.S.C. § 57a(f)]. Αυτο. ο
κανονιστικο. οργανισµο. ;χουν λ>βει οδηγ.ες να καταρτ.ζουν τις κανονιστικ;ς ρυθµ.σεις που ε.ναι απαρα.τητες για την πρληψη των αθ;µιτων και
δολ.ων πρακτικν απ αυτ> τα χρηµατοπιστωτικ> ιδρ4µατα (4) και να
ιδρ4σουν ;να ξεχωριστ τµ,µα για τον χειρισµ των καταγγελιν πελατν
[βλ;πε U.S.C. § 57a(f)(1)]. Τ;λος, η εξουσ.α για την εφαρµογ, πηγ>ζει απ
το τµ,µα 8 του νµου Federal Deposit Insurance Act (βλ;πε 12 U.S.C. § 1818),
για τις τρ>πεζες και τους οργανισµο4ς αποταµιε4σεων και δανε.ων και τα
τµ,µατα 120 και 206 του νµου Federal Credit Union Act, για τους
οµοσπονδιακο4ς πιστωτικο4ς συνεταιρισµο4ς [βλ;πε 15 U.S.C. §§
57a(f)(2)-(4)].
Αν και ο κλ>δος των ασφαλ.σεων δεν περιλαµβ>νεται ρητς στον
κατ>λογο των εξαιρ;σεων του τµ,µατος 5, ο νµος McCarran-Ferguson
Act (βλ;πε 15 U.S.C. § 1011 και επµενα) αφ,νει γενικ> την αρµοδιτητα
για ρ4θµιση των δραστηριοτ,των τωνασφαλιστικν εταιρειν στις
επιµ;ρους πολιτε.ες (5). Επιπλ;ον, δυν>µει του τµ,µατος 2(b) του νµου
McCarran-Ferguson Act, καν;νας οµοσπονδιακς νµος δεν ακυρνει,
εµποδ.ζει, , καταργε. τις κανονιστικ;ς ρυθµ.σεις των πολιτειν «εκτς
ε>ν ο νµος αυτς αφορ> ειδικ> τις ασφαλιστικ;ς δραστηριτητες» [βλ;πε
15 U.S.C. § 1012(b)]. Εντο4τοις, οι διατ>ξεις του νµου FTC ισχ4ουν για τον
κλ>δο των ασφαλ.σεων «εφσον οι δραστηριτητες αυτ;ς δεν υπκεινται
σε ρυθµ.σεις της πολιτειακ,ς νοµοθεσ.ας» (βλ;πε ως ανωτ;ρω). Θα πρ;πει
επ.σης να σηµειωθε. τι ο νµος McCarran-Ferguson αναφ;ρεται στις
πολιτε.ες µνον σον αφορ> τις «δραστηριτητες των ασφαλ.σεων».
Εποµ;νως, η FTC διατηρε. την κατ>λοιπη εξουσ.α σχετικ> µε τις αθ;µιτες
, δλιες πρακτικ;ς εκ µ;ρους ασφαλιστικν εταιρειν ;ξω απ το πλα.σιο
των ασφαλιστικν δραστηριοτ,των. Αυτ µπορε. να περιλαµβ>νει, για

Στις 12 Νοεµβρ.ου 1999, ο Πρεδρος Κλ.ντον υπ;γραψε το νµο
Gramm-Leach-Bliley Act (Pub. L. 106-102, που κωδικοποι,θηκε στο 15 U.S.C. §
6801 και επµενα). Ο νµος περιορ.ζει την κοινοπο.ηση, εκ µ;ρους των
χρηµατοπιστωτικν ιδρυµ>των, πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα για τους
πελ>τες τους. Σ4µφωνα µε το νµο, οι χρηµατοπιστωτικο. οργανισµο.
υποχρεο4νται, µεταξ4 >λλων, να πληροφορο4ν λους τους πελ>τες τους
σχετικ> µε τις πολιτικ;ς και τις πρακτικ;ς τους για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς
ζω,ς σον αφορ> την κοιν, χρ,ση πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα µε
συνδεδεµ;νους και µη συνδεδεµ;νους οργανισµο4ς. Ο νµος εξουσιοδοτε. την
FTC, τις οµοσπονδιακ;ς τραπεζικ;ς αρχ;ς και >λλες αρχ;ς, να θεσπ.ζουν
κανονιστικ;ς πρ>ξεις για την εφαρµογ, της προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς που
απαιτε.ται απ το νµο. Οι δι>φορες υπηρεσ.ες ;χουν εκδσει προτεινµενους
κανονισµο4ς για το σκοπ αυτ.
2
( ) Σ4µφωνα µε τους ρους τους, η εξα.ρεση αυτ, δεν αφορ> τον τοµ;α των
αξιογρ>φων. Εποµ;νως, οι µεσ.τες, οι πωλητ;ς χρεογρ>φων και οι υπλοιποι
φορε.ς της βιοµηχαν.ας αξιογρ>φων υπκεινται ταυτχρονα στη δικαιοδοσ.α
της επιτροπ,ς αξιογρ>φων και συναλλ>γµατος (Securities and Enchange
Comission) και της FTC σον αφορ> τις αθ;µιτες , δλιες πρ>ξεις και πρακτικ;ς.
(3) Η εξα.ρεση του τµ,µατος 5 αφορο4σε αρχικ> το Federal Home Loan Bank Board
που καταργ,θηκε τον Α4γουστο του 1989 απ τον νµο Financial Institutions
Reform, Recovery and Enforcement Act του 1989. Οι λειτουργ.ες του µεταβιβ>στηκαν στο Office of Thrift Supervision και το Resolution Trust Corporation, το
Federal Deposit Insurance Corporation, και το Housing Finance Board.
(4) Εν αφαιρε. τα χρηµατοπιστωτικ> ιδρ4µατα απ τη δικαιοδοσ.α της FTC, το
τµ,µα 5 αναφ;ρει τι ταν η FTC εκδ.δει µια κανονιστικ, πρ>ξη σχετικ> µε
αθ;µιτες , δλιες πρ>ξεις και πρακτικ;ς, οι κανονιστικο. φορε.ς (Boards) για
χρηµατοπιστωτικ> θ;µατα θα πρ;πει να θεσπ.ζουν παρ>λληλες κανονιστικ;ς
ρυθµ.σεις εντς 60 ηµερν [βλ;πε 15 U.S.C. § 57a(f)(1)].
5
( ) «Οι δραστηριτητες των ασφαλ.σεων, και λων των ατµων που ασχολο4νται
µε αυτ;ς, θα υπκεινται στους νµους των διαφρων πολιτειν που αφορο4ν τη
ρ4θµιση , τη φορολγηση αυτν των δραστηριοτ,των» [βλ;πε 15 U.S.C. §
1012(a)].
(1 )
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παρ>δειγµα, την πληση, εκ µ;ρους ασφαλιστικν εταιρειν, πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα για τους ασφαλισµ;νους τους σε επιχειρ,σεις απευθε.ας πωλ,σεων προϊντων που δεν ε.ναι σχετικ> µε τις
ασφαλ.σεις (1).
∆ηµσιες µεταφορικ%ς εταιρε ες
Η δε4τερη εξα.ρεση του τµ,µατος 5 αφορ> τις δηµσιες µεταφορικ;ς
εταιρε.ες που «υπκεινται στους νµους που ρυθµ.ζουν το εµπριο»
[βλ;πε 15 U.S.C. § 45(a)(2)]. Στην περ.πτωση αυτ,, οι «νµοι για τη ρ4θµιση
του εµπορ.ου» αναφ;ρονται στον υπτιτλο IV του τ.τλου 49 του United
States Code και στο νµο περ. επικοινωνιν (Communications Act) του 1934
(βλ;πε 47 U.S.C. § 151 και επµενα) (Communications Act) (βλ;πε 15 U.S.C. §
44).
Ο 49 U.S.C. υπτιτλος IV (διαπολιτειακ;ς µεταφορ;ς) καλ4πτει τις
σιδηροδροµικ;ς µεταφορ;ς, τις οδικ;ς µεταφορ;ς, τις πλωτ;ς µεταφορ;ς,
τους µεσ.τες, τους φορτωτ;ς και τις µεταφορ;ς µ;σω αγωγν (βλ;πε 49
U.S.C. § 10101 και επµενα). Αυτ;ς οι δι>φορες µεταφορικ;ς εταιρε.ες
υπκεινται σε ρυθµισε.ς απ το Surface Transportation Board, µια ανεξ>ρτητη υπηρεσ.α που αν,κει στο Υπουργε.ο Μεταφορν (βλ;πε 49 U.S.C. §§
10501, 13501, και 15301). Σε κ>θε περ.πτωση, απαγορε4εται στην εταιρε.α
µεταφορν να αποκαλ4πτει πληροφορ.ες σχετικ> µε τη φ4ση, τον
προορισµ και >λλες πτυχ;ς του φορτ.ου της που ενδ;χεται να βλ>ψουν
τον αποστολ;α (βλ;πε 49 U.S.C. §§ 11904, 14908, και 16103). Θα πρ;πει να
σηµειωθε. τι οι διατ>ξεις αυτ;ς αναφ;ρονται σε πληροφορ.ες σχετικ> µε
το φορτ.ο που αν,κει στον αποστολ;α και εποµ;νως δεν φα.νεται να
καλ4πτουν πληροφορ.ες προσωπικο4 χαρακτ,ρα σχετικ> µε τον αποστολ;α, οι οπο.ες δεν σχετ.ζονται µε τον εν λγω φορτ.ο.
Nσον αφορ> τον νµο Communications Act, καλ4πτει τη ρ4θµιση
«διαπολιτειακο4 και εξωτερικο4 εµπορ.ου καλωδιακν και ραδιοφωνικν
επικοινωνιν» απ την οµοσπονδιακ, επιτροπ, επικοινωνιν (Federal
Communications Commission — FCC) (βλ;πε 47 U.S.C. §§ 151 και 152). Εκτς
απ τις δηµσιες εταιρε.ες τηλεπικοινωνιν, ο νµος Communications Act
ισχ4ει επ.σης για εταιρε.ες πως οι εταιρε.ες τηλεοπτικν και ραδιοφωνικν εκποµπν και οι εταιρε.ες παροχ,ς καλωδιακν υπηρεσιν που δεν
ε.ναι δηµσιοι φορε.ς. (τσι, οι τελευτα.ες εταιρε.ες δεν εµπ.πτουν στην
εξα.ρεση του τµ,µατος 5 του νµου FTC. (τσι, η FTC ;χει δικαιοδοσ.α να
διευρευν> τις εταιρε.ες αυτ;ς για αθ;µιτες και δλιες πρακτικ;ς, εν η FCC
;χει ταυτχρονη δικαιοδοσ.α για εφαρµογ, της ανεξ>ρτητης εξουσ.ας της
στον τοµ;α αυτν πως περιγρ>φεται παρακ>τω.
Υπ το νµο Communications Act, «κ>θε φορ;ας τηλεπικοινωνιν», που
περιλαµβ>νονται οι τοπικο. φορε.ς µεταγωγ,ς, ;χει καθ,κον να προστατε4ει τον ιδιωτικ χαρακτ,ρα των χαρακτηριστικν πληροφοριν των
πελατν [47 U.S.C. § 222(a)] (2). Εκτς απ αυτ, τη γενικ, εξουσ.α
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, ο νµος Communications Act τροποποι,θηκε απ το νµο Cable Communications Policy Act του 1984 (Cable Act)
(βλ;πε 47 U.S.C. § 521 και επµενα), ;τσι στε να οριστε. συγκεκριµ;να τι
οι φορε.ς καλωδιακν υπηρεσιν πρ;πει να προστατε4ουν τον ιδιωτικ
χαρακτ,ρα των «πληροφοριν που επιτρ;πουν την αναγνριση προσ-

Η FTC ;χει ασκ,σει τη δικαιοδοσ.α της σε ασφαλιστικ;ς εταιρε.ες σε δι>φορες
περιπτσεις. Σε µια υπθεση, η FTC αν;λαβε δρ>ση εναντ.ον µιας επιχε.ρησης
για παραπλανητικ, διαφ,µιση σε µια πολιτε.α στην οπο.α δεν ε.χε >δεια
>σκησης δραστηριτητας. Η δικαιοδοσ.α της FTC ;γινε δεκτ, επειδ, δεν υπ,ρχε
ουσιαστικ, πολιτειακ, κανονιστικ, ρ4θµιση διτι η επιχε.ρηση δεν εν;πιπτε
ουσιαστικ> στη δικαιοδοσ.α της πολιτε.ας [βλ;πε FTC κατ> Travelers Health
Association, 362 US 293 (1960)].
Nσον αφορ> τις πολιτε.ες, 17 απ αυτ;ς ;χουν θεσπ.σει τον πρτυπο νµο περ.
προστασ.ας των πληροφοριν και της ιδιωτικ,ς ζω,ς στον κλ>δο των
ασφαλ.σεων «Insurance Information and Privacy Protection Act» που καταρτ.στηκε
απ την National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Ο νµος αυτς
περιλαµβ>νει διατ>ξεις για την πληροφρηση, τη χρ,ση και την κοινοπο.ηση,
καθς και την πρσβαση. Επ.σης, λες σχεδν οι πολιτε.ες ;χουν θεσπ.σει τον
πρτυπο νµο της NAIC περ. αθ;µιτων πρακτικν στον κλ>δο των ασφαλ.σεων
«Unfair Insurance Practices Act», ο οπο.ες στοχε4ει συγκεκριµ;να στις αθ;µιτες
εµπορικ;ς πρακτικ;ς στον κλ>δο των ασφαλ.σεων.
(2) Ο ρος « χαρακτηριστικ;ς πληροφορ.ες δικτ4ου των πελατν» σηµα.νει
πληροφορ.ες που αναφ;ρονται «στην ποστητα, την τεχνικ, διαµρφωση, το
ε.δος, τον προορισµ και το βαθµ χρ,σης µιας υπηρεσ.ας τηλεπικοινωνιν»
απ ;ναν πελ>τη και τις πληροφορ.ες τιµολγησης τηλεφωνικν επικοινωνιν
[βλ;πε 47 U.S.C. § 222(f)(1)]. Εντο4τοις, ο ρος αυτς δεν περιλαµβ>νει τις
πληροφορ.ες καταλγου των συνδροµητν (βλ;πε ως ανωτ;ρω).
(1 )
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πων» σχετικ> µε τους συνδροµητ;ς των καλωδιακν υπηρεσιν (βλ;πε 47
U.S.C. § 551) (1). Ο νµος Cable Act περιορ.ζει τη συλλογ, πληροφοριν
προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ φορε.ς καλωδιακν υπηρεσιν και επιβ>λει
στο φορ;α καλωδιακν υπηρεσιν να πληροφορε. τον συνδροµητ,
σχετικ> µε τη φ4ση των πληροφοριν που συλλ;γονται και τον τρπο µε
τον οπο.ο θα χρησιµοποιηθο4ν οι πληροφορ.ες. Ο νµος Cable Act παρ;χει
στους συνδροµητ;ς το δικα.ωµα πρσβασης στις πληροφορ.ες που τους
αφορο4ν και απαιτε. απ τους φορε.ς καλωδιακν υπηρεσιν να
καταστρ;φουν τις πληροφορ.ες αυτ;ς ταν δεν χρει>ζονται πλ;ον.
Ο νµος Communications Act παρ;χει στην FCC την εξουσ.α να εφαρµζει
αυτ;ς τις δ4ο διατ>ξεις προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, ε.τε µε δικ, της
πρωτοβουλ.α ε.τε µετ> απ εξωτερικ, καταγγελ.α (2), (βλ;πε 47 U.S.C. §§
205, 403). βλ;πε ως ανωτ;ρω. § 208. Αν η FCC διαπιστσει τι ;νας φορ;ας
τηλεπικοινωνιν (που περιλαµβ>νονται οι φορε.ς καλωδιακν υπηρεσιν);χει παραβε. τις διατ>ξεις περ. προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς του
τµ,µατος 222 , του τµ,µατος 551, υπ>ρχουν τρεις βασικ;ς εν;ργειες που
µπορε. να αναλ>βει. Πρτον, µετ> απ ακροαµατικ, διαδικασ.α και
διαπ.στωση της παρ>βασης, η FCC µπορε. να διατ>ξει το φορ;α
τηλεπικοινωνιν να καταβ>λει χρηµατικ, αποζηµ.ωση (βλ;πε 47 U.S.C. §
209) (3). Εναλλακτικ>, η FCC µπορε. να διατ>ξει τον φορ;α τηλεπικοινωνιν να πα4σει την πρακτικ, , την παρ>λεψη που προκαλε. βλ>βη [βλ;πε
47 U.S.C. § 205(a)]. Τ;λος, η FCC µπορε. επ.σης να διατ>ξει τον παραβ>τη
φορ;α τηλεπικοινωνιν να «συµµορφνεται και να τηρε. (οποιαδ,ποτε)
κανονιστικ, ρ4θµιση , πρακτικ,» που θα ορ.σει η FCC (βλ;πε ως
ανωτ;ρω).
Τα >τοµα που πιστε4ουν τι ;νας φορ;ας τηλεπικοινωνιν , φορ;ας
καλωδιακν υπηρεσιν ;χει παραβε. τις σχετικ;ς διατ>ξεις του νµου
Communications Act , του νµου Cable Act µπορε. να προσφ4γει στην FCC ,
να προσφ4γει σε οµοσπονδιακ πρωτοδικε.ο (βλ;πε 47 U.S.C. § 207). Αν
;νας ιδιτης δικαιωθε. απ οµοσπονδιακ προωτοδικε.ο σε β>ρος ενς
φορ;α τηλεπικοινωνιν για µη προστασ.α πληροφοριν που επιτρ;πουν
την αναγνριση πελ>τη υπ το ευρ4τερο τµ,µα 222 του νµου
Communications Act, µπορε. να του επιδικαστε. αποζηµ.ωση για τη ζηµ.α
που υπ;στη και επιστροφ, των δικηγορικν εξδων (βλ;πε 47 U.S.C. §
206). Στο µηνυτ, που ;χει εγε.ρει αγωγ, για παραβ.αση της ιδιωτικ, ζω,ς
υπ το τµ,µα 551 του νµου Cable Act που αφορ> ειδικ> τις καλωδιακ;ς
επικοινων.ες µπορε. να του επιδικαστε., επιπλ;ον της αποζηµ.ωσης για τη
ζηµ.α που υπ;στη και της επιστροφ,ς των δικηγορικν εξδων σωφρονιστικ, αποζηµ.ωση και κ>λυψη, σε λογικ> πλα.σια, των δικαστικν εξδων
[βλ;πε 47 U.S.C. § 551(f)].
Η FCC θ;σπισε αναλυτικο4ς καννες για την εφαρµογ, του τµ,µατος 222
(βλ;πε 47 CFR 47, 64.2001-2009). Οι καννες ορ.ζουν συγκεκριµ;να µ;τρα
διαφ4λαξης για την προστασ.α απ την χωρ.ς >δεια πρσβαση σε
πληροφορ.ες δικτ4ου που επιτρ;πουν την αναγνριση πελατν. Σ4µφωνα
µε τους κανονισµο4ς αυτο4ς, οι φορε.ς τηλεπικοινωνιν υποχρεο4νται:
— να αναπτ4ξουν και να εφαρµσουν συστ,µατα λογιστικο4 που
«εµφαν.ζουν» την κατ>σταση πληροφρησης/;γκρισης ενς πελ>τη,
ταν το µητρο υπηρεσιν του πελ>τη εµφαν.ζεται για πρτη φορ>
στην οθνη,
— να διατηρο4ν ;να ηλεκτρονικ «µονοπ>τι ελ;γχου» για την παρακολο4θηση της πρσβασης στο λογαριασµ ενς πελ>τη, που θα
περιλαµβ>νονται πληροφορ.ες για το πτε ανο.γεται ο λογαριασµς
ενς πελ>τη, απ ποιον, και για ποιο σκοπ,
— να εκπαιδε4σουν το προσωπικ τους για την εγκεκριµ;νη χρ,ση των
πληροφοριν δικτ4ου που επιτρ;πουν την αναγνριση των πελατν,
µε θ;σπιση κατ>λληλων πειθαρχικν διαδικασιν,
— να θεσπ.σουν µια εποπτικ, διαδικασ.α ανασκπησης για να εξασφαλιστε. η συµµρφωση κατ> την >σκηση δραστηριοτ,των πωλ,σεων προς το εξωτερικ της επιχε.ρησης, και

Η νοµοθεσ.α δεν ορ.ζει ρητ> τις «πληροφορ.ες που επιτρ;πουν την αναγνριση
προσπων».
(2) Η εξουσ.α αυτ, περιλαµβ>νει το δικα.ωµα ανρθωσης για παραβι>σεις της
ιδιωτικ,ς ζω,ς υπ το τµ,µα 222 του νµου Communications Act ,, σον αφορ>
τους συνδροµητ;ς καλωδιακν υπηρεσιν, υπ το τµ,µα 551 του νµου Cable
Act που αποτελε. τροποπο.ηση του αρχικο4 νµου [βλ;πε επ.σης 47 U.S.C. §
551(f)(3)] (Η προσφυγ, σε οµοσπονδιακ πρωτοδικε.ο δεν ;χει αποκλειστικ
χαρακτ,ρα και προσφ;ρεται «επιπλ;ον οποιασδ,ποτε >λλης νµιµης επανρθωσης την οπο.α δικαιο4ται ο συνδροµητ,ς καλωδιακν υπηρεσιν»).
(3) Εντο4τοις, η απουσ.α >µεσης βλ>βης για τον µηνυτ, δεν αποτελε. β>σιµο λγο
για απρριψη της µ,νυσης [βλ;πε U.S.C. § 208(a)].
(1 )
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— να βεβαινουν την FCC, σε ετ,σια β>ση, σχετικ> µε τον τρπο
συµµρφωσης µε τις ρυθµ.σεις αυτ;ς.
Αεροµεταφορε ς
Οι αεροµεταφορε.ς των ΗΠΑ και της αλλοδαπ,ς που υπκεινται στον
οµοσπονδιακ νµο περ. αεροπορ.ας (Federal Aviation Act) του 1958
εξαιρο4νται επ.σης απ το τ,µα 5 του νµου FTC [βλ;πε 15 U.S.C. §
45(a)(2)]. Εδ περιλαµβ>νεται οποιοσδ,ποτε παρ;χει διαπολιτειακ;ς ,
εξωτερικ;ς υπηρεσ.ες µεταφορν εµπορευµ>των , επιβατν, , που
µεταφ;ρει ταχυδροµε.ο, µε αεροσκ>φη (βλ;πε 49 U.S.C. § 40102). Οι
αεροµεταφορε.ς υπκεινται στην εξουσ.α του Υπουργε.ου Μεταφορν.
Απ την απψη αυτ,, ο υπουργς Μεταφορν ;χει την εξουσ.α να
αναλαµβ>νει δρ>ση «για την πρληψη αθ;µιτων, δολ.ων, αρπακτικν, ,
µη ανταγωνιστικν πρακτικν στις αεροµεταφορ;ς» [βλ;πε 49 U.S.C. §
40101(a)(9)]. Ο υπουργς Μεταφορν µπορε. να διερευν> ε>ν ;νας
αεροµεταφορ;ας των ΗΠΑ , της αλλοδαπ,ς, , ;να πρακτορε.ο
εισιτηρ.ων, ;χει επιδοθε. σε αθ;µιτη , δλια πρακτικ, ε>ν αυτ αφορ>
το δηµσιο συµφ;ρον (βλ;πε 49 U.S.C. § 41712). Μετ> απ ακραση, ο
υπουργς Μεταφορν µπορε. να εκδσει διαταγ, διακοπ,ς της παρ>νοµης πρακτικ,ς (βλ;πε ως ανωτ;ρω). Σ4µφωνα µε αυτ> που γνωρ.ζουµε, ο
υπουργς Μεταφορν δεν ;χει ασκ,σει την εξουσ.α αυτ, για αντιµετπιση του ζητ,µατος της προστασ.ας των πληροφοριν προσωπικο4
χαρακτ,ρα σχετικ> µε τους πελ>τες των εταιρειν αεροµεταφορν (1).
Υπ>ρχουν δ4ο διατ>ξεις που προστατε4ουν τις πληροφορ.ες προσωπικο4
χαρακτ,ρα και οι οπο.ες ισχ4ουν για τους αεροµεταφορε.ς σε συγκεκριµ;να πλα.σια. Πρτον, ο νµος Federal Aviation Act προστατε4ει την
ιδιωτικ, ζω, των υποψηφ.ων χειριστν αεροσκαφν [βλ;πε 49 U.S.C. §
44936(f)]. Ο νµος αυτς επιτρ;πει στους αεροµεταφορε.ς να αποκτο4ν το
µητρο απασχλησης ενς υποψηφ.ου χειριστ,, αλλ> παρ;χει στην
υποψ,φιο χειριστ, το δικα.ωµα να ειδοποιε.ται τι ζητ,θηκαν τα σχετικ>
µητρα, να δ.νει τη συγκατ>θεσ, του για την α.τηση, να διορθνει τις
ανακρ.βειες, και να εξασφαλ.ζει τι τα µητρα κοινοποιο4νται µνο στους
αρµδιους για τη λ,ψη απφασης για την πρσβαση. ∆ε4τερον, οι
κανονισµο. του Υπουργε.ου Μεταφορν επιβ>λλουν τι οι πληροφορ.ες
για τον κατ>λογο επιβατν που συλλ;γονται για χρ,ση απ κρατικ;ς
υπηρεσ.ες σε περ.πτωση αεροπορικο4 ατυχ,µατος «ε.ναι εµπιστευτικ;ς
και κοινοποιο4νται µνο στο Department of State των ΗΠΑ, το National
Transportation Board (µετ> απ α.τηση του NTSB), και το Υπουργε.ο
Μεταφορν των ΗΠΑ» [βλ;πε 14 CFR part 243, § 243.9(c)] (πως
προστ;θηκε απ το 63 FR 8258).
Εταιρε ες συσκευασ ας ζωικ7ν προϊντων και µ$ντρες ζ7ντων ζ7ων
Nσον αφορ> τον νµο Packers and Stockyards Act του 1921 (βλ;πε 7 U.S.C.
181 και επµενα), σ4µφωνα µε τον νµο αυτ ε.ναι παρ>νοµο για «µια
εταιρε.α συσκευασ.ας σον αφορ> ζντα ζα, κρ;ατα, προϊντα
διατροφ,ς µε β>ση το κρ;ας, , ζωικ> προϊντα σε µη µεταποιηµ;νη
µορφ,, , για ;ναν πωλητ, ζντων πουλερικν σον αφορ> τα ζντα
πουλερικ>, να επιδ.δεται σε, , να χρησιµοποιε., αθ;µιτες , δλιες
πρακτικ;ς , µ;σα που επιβ>λλουν αδικαιολγητες διακρ.σεις» [βλ;πε 7
U.S.C. § 192(a). βλ;πε επ.σης 7 U.S.C., Band 8, § 213(a)] (που απαγορε4ει
«οποιαδ,ποτε αθ;µιτη , δλια πρακτικ, , µ;σο , οποιαδ,ποτε πρακτικ,
, µ;σο που επιβ>λει αδικαιολγητες διακρ.σεις» σον αφορ> τα ζντα
ζα). Ο υπουργς Γεωργ.ας ;χει την κ4ρια ευθ4νη για την επιβολ, των
διατ>ξεων αυτν, εν η FTC διατηρε. τη δικαιοδοσ.α για τις συναλλαγ;ς
λιανικ,ς πλησης και αυτ;ς που αφορο4ν τη βιοµηχαν.α πουλερικν
[βλ;πε 7 U.S.C. § 227(b)(2)].
∆εν ε.ναι σαφ;ς ε>ν ο υπουργς θα ερµηνε4σει τη µη προστασ.α της
ιδιωτικ,ς ζω,ς εκ µ;ρους µιας εταιρε.ας συσκευασ.ας , µιας µ>ντρας
ζντων ζων σ4µφωνα µε τη δεδηλωµ;νη πολιτικ, ως «δλια» πρακτικ,
υπ τον νµο Packers and Stockyards Act. Εντο4τοις, η εξα.ρεση απ τη
τµ,µα 5 ισχ4ει για >τοµα, συνεταιρισµο4ς , εταιρε.ες µνο «εφσον
υπ>γονται στον νµο Packers and Stockyards Act». Εποµ;νως, ε>ν δεν

(1 )

Ε.µαστε σε θ;ση να γνωρ.ζουµε τι καταβ>λλονται προσπ>θειες στον κλ>δο
των αεροµεταφορν για την αντιµετπιση του ζητ,µατος της προστασ.ας της
ιδιωτικ,ς ζω,ς. Εκπρσωποι του κλ>δου ;χουν συζητ,σει τις προτεινµενες
αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να και την πιθαν, εφαρµογ, τους στους αεροµεταφορε.ς.
Στη συζ,τηση περιλαµβ>νονταν µια πρταση για θ;σπιση µιας πολιτικ,ς του
κλ>δου για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς, σ4µφωνα µε την οπο.α οι
εταιρε.ες που συµµετ;χουν θα δεχθο4ν ρητ> να υπαχθο4ν στην εξουσ.α του
Υπουργε.ου Μεταφορν.
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τ.θεται θ;µα προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς στο πλα.σιο του νµου Packers
and Stockyards Act, η εξα.ρεση απ το τµ,µα 5 µπορε. να µην ισχ4ει και,
εποµ;νως, οι εταιρε.ες συσκευασ.ας και οι φορε.ς µαντρν ζντων ζων
υπ>γονται στην εξουσ.α της FTC σον αφορ> το ζ,τηµα αυτ.
Πολιτειακς εξουσες για θµατα «αθµιτων και δολων πρακτικ=ν»
Σ4µφωνα µε µια αν>λυση που συντ>χθηκε απ το προσωπικ της FTC,
«και οι πεν,ντα πολιτε.ες καθς και η περιοχ, της Κολο4µπια, το Γκου>µ,
το Που;ρτο Ρ.κο και οι Παρθ;νοι Ν,σοι των ΗΠΑ ;χουν θεσπ.σει νµους
λ.γο ως πολ4 µοιους µε το νµο Federal Trade Commission Act (“FTCA’’) για
την πρληψη αθ;µιτων , δολ.ων εµπορικν πρακτικν» [βλ;πε πραγµατολογικ δελτ.ο της FTC, που ανατυπθηκε στο Comment, Consumer
Protection: The Practical Effectiveness of State Deceptive Trade Practices
Legislation, 59 Thul. L. Rev. 427 (1984)]. Σε λες τις περιπτσεις, µια
υπηρεσ.α αρµδια για την εφαρµογ, ;χει εξουσ.α «να διενεργε. ;ρευνες
µ;σω κλητε4σεων , αστικν διερευνητικν αιτ,σεων, να εξασφαλ.ζει
βεβαισεις εθελοντικ,ς συµµρφωσης, να εκδ.δει διαταγ;ς πα4σης , να
µεριµν> για την ;κδοση δικαστικν εντολν για την πρληψη της χρ,σης
αθ;µιτων, παρ>λογων , δολ.ων εµπορικν πρακτικν» (βλ;πε ως
ανοτ;ρω). Σε 46 δικαιοδοσ.ες, ο νµος επιτρ;πει τις αγωγ;ς απ ιδιτες
για αποζηµ.ωση .ση µε τη ζηµ.α που ;χουν υποστε., για διπλ, , τριπλ,
αποζηµ.ωση , για σωφρονιστικ, αποζηµ.ωση και σε ορισµ;νες περιπτσεις, για επιστροφ, των δικαστικν και δικηγορικν εξδων (βλ;πε ως
ανωτ;ρω).
Ο νµος περ. δολ.ων και αθ;µιτων εµπορικν πρακτικν της Φλριντα,
για παρ>δειγµα, εξουσιοδοτε. τον γενικ εισαγγελ;α να διερευν> και να
εγε.ρει αστικ;ς αγωγ;ς εναντ.ον «αθ;µιτων µεθδων ανταγωνισµο4,
αθ;µιτων, πρ>λογων , δολ.ων εµπορικν πρακτικν», που περιλαµβ>νεται η ψευδ,ς , παραπλανητικ, διαφ,µιση, οι παραπλανητικ;ς συµβ>σεις δικαιχρησης , επιχειρηµατικν ευκαιριν, οι δλιες πωλ,σεις µ;σω
τηλερασης και τα σχ,µατα τ4που πυραµ.δας [βλ;πε επ.σης NY General
Business Law § 349 (που απαγορε4ει τις αθ;µιτες πρ>ξεις και τις δλιες
πρακτικ;ς στο πλα.σιο των επιχειρηµατικν δραστηριοτ,των)].
Μια ;ρευνα που διενεργ,θηκε φ;τος απ την εθνικ, ;νωση γενικν
εισαγγελ;ων (National Association of Attorneys General — NAAG) επιβεβαινει τα ευρ,µατα αυτ>. Απ τις 43 πολιτε.ες που απ>ντησαν, λες ;χουν
καθεσττα «µ.νι-FTC» , >λλα καθεσττα που παρ;χουν συγκρ.σιµη
προστασ.α. Επ.σης σ4µφωνα µε την ;ρευνα της NAAG, 39 πολιτε.ες
αν;φεραν τι ε.ναι διατεθειµ;νες να δεχθο4ν καταγγελ.ες απ µη
κατο.κους. Nσον αφορ> ιδια.τερα την προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς
των καταναλωτν, 37 απ 41 πολιτε.ες που απ>ντησαν αν;φεραν τι ε.ναι
διατεθειµ;νες να ανταποκριθο4ν σε καταγγελ.ες σ4µφωνα µε τις οπο.ες
µια εταιρε.α που εµπ.πτει στη δικαιοδοσ.α τους δεν τηρε. πολιτικ,
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς που ε.χε διακηρ4ξει η .δια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Απ ρρητο ιδιωτικς ζως και αποζηµι=σεις, ν µιµες δειες και
συγχωνεσεις και εξαγορς στο δκαιο των ΗΠΑ
Το παρν ;γγραφο συντ>χθηκε κατπιν αιτ,µατος της Επιτροπ,ς για τη
διασ>φηση της νοµοθεσ.ας των ΗΠΑ σον αφορ>: α) αξισεις για την
απακατ>σταση ζηµιν λγω παραβ.ασης της ιδιωτικ,ς ζω,ς, β) «ρητ;ς
>δειες » που προβλ;πονται στο αµερικανικ δ.καιο για τη χρ,ση
προσωπικν πληροφοριν κατ> τρπο που δεν συν>δει µε τις αρχ;ς του
ασφαλο4ς λιµ;να, και γ) τον αντ.κτυπο των συγχωνε4σεων και εξαγορν
στις υποχρεσεις που ;χουν αναληφθε. µε β>ση τις αρχ;ς του ασφαλο4ς
λιµ;να.
Α. Ζηµες λ γω παραβασης του απορρτου της ιδιωτικς ζως
Η µη τ,ρηση των αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να µπορε. να εγε.ρει
προσωπικ;ς αξισεις αν>λογα µε τις εκ>στοτε συνθ,κες. Συγκεκριµ;να,
οι οργανσεις του ασφαλο4ς λιµ;να µπορο4ν να θεωρηθο4ν υπε4θυνες
για ψευδ, δ,λωση σε περ.πτωση µη επαρκο4ς τ,ρησης των δηλωµ;νων
πολιτικν τους σε θ;µατα προστασ.ας του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς.
Στο κοιν δ.καιο («common law») προβλ;πονται αγωγ;ς για ζηµ.ες που
προκαλο4νται απ την παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς. Σε
πολλ;ς περιπτσεις η οµοσπονδιακ, και πολιτειακ, νοµοθεσ.α σε θ;µατα
απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς προβλ;πει την αποκατ>σταση της ζηµ.ας
που ;χουν υποστε. ιδιτες λγω παραβι>σεων.
Το δικα ωµα αποζηµ ωσης λγω καταπ$τησης του απορρ)του της
ιδιωτικ)ς ζω)ς κατοχυρ7νεται απ το αµερικανικ «common law.»
Ορισµ;νες νοµικ;ς θεωρ.ες υποστηρ.ζουν τι η χρησιµοπο.ηση προσωπικν πληροφοριν κατ> τρπο που δεν συν>δει µε τις αρχ;ς του ασφαλο4ς
λιµ;να µπορε. να εγε.ρει ;ννοµη ευθ4νη. Για παρ>δειγµα, τσο το
πρσωπο που ελ;γχει τη µεταφορ> των δεδοµ;νων σο και οι θιγµενοι
ιδιτες µπορο4ν να εγκαλ;σουν για ψευδ, δ,λωση την οργ>νωση
ασφαλο4ς λιµ;να που δεν τηρε. τις δεσµε4σεις της σον αφορ> τις αρχ;ς
του ασφαλο4ς λιµ;να. Σ4µφωνα µε το Restatement of the Law, Second,
Torts (1):
ποιος απ πρθεση κ>νει ψευδ, δ,λωση ως προς γεγοντα, απψεις,
προθ;σεις, , νοµοθετικ;ς ρυθµ.σεις µε σκοπ την παρακ.νηση τρ.του
να ενεργ,σει, , την αποθ>ρρυνσ, του απ το να ενεργ,σει, µε β>ση
αυτ, τη ψευδ, δ,λωση, φ;ρει την ευθ4νη ;ναντι του προσπου αυτο4
για τυχν χρηµατικ, ζηµ.α που αυτς υφ.σταται βασιζµενος στη
ψευδ, δ,λωση.
(Βλ;πε Restatement § 525). Μια ψευδ,ς δ,λωση κρ.νεται ως «δλια»
εφσον γ.νεται εν γνσει του ψευδο4ς της χαρακτ,ρα , µε την πεπο.θηση
τι ε.ναι ψευδ,ς (οµο.ως, § 526). Κατ> καννα, ποιος κ>νει απ πρθεση
ψευδ, δ,λωση υπ;χει ευθ4νη ;ναντι λων εκε.νων που µπορο4ν, µε δικ,
του υπαιτιτητα, να υποστο4ν χρηµατικ, ζηµ.α βασιζµενοι στη δλια
ψευδ, δ,λωση (οµο.ως, § 531). Επιπλ;ον, ποιος κ>νει δλια ψευδ,
δ,λωση σε >λλους µπορε. να θεωρηθε. υπε4θυνος ;ναντι τρ.των ε>ν ο
υπα.τιος της δλιας ψευδο4ς δ,λωσης πιστε4ει , ελπ.ζει τι η ψευδ,ς
δ,λωσ, του µπορε. να επαναληφθε. σε τρ.τους που θα βασιστο4ν σε αυτ,
(οµο.ως, § 533).
Στο πλα.σιο του ασφαλο4ς λιµ;να, η εν λγω δ,λωση αφορ> τη δηµσια
δ,λωση του οργανισµο4 µε την οπο.α ο τελευτα.ος αναλαµβ>νει τη
δ;σµευση να τηρ,σει τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να. Με β>ση τη
δ;σµευση αυτ,, κ>θε ηθεληµ;νη αθ;τηση της τ,ρησης των αρχν αποτελε.
λγο κ.νησης δικαστικ,ς διαδικασ.ας για ψευδ, δ,λωση απ εκε.νους που
;δωσαν π.στη σ’ αυτ,. Επειδ, η δ;σµευση για την τ,ρηση των αρχν
αναλαµβ>νεται ;ναντι παντς τρ.του, κ>θε ιδιτης που θα τ4χει να
αποτελ;σει το υποκε.µενο αυτν των πληροφοριν καθς και ο
υπε4θυνος για τον ;λεγχο της διαβ.βασης προσωπικν δεδοµ;νων στον
οργανισµ των ΗΠΑ µπορε. να κιν,σει διαδικασ.α εις β>ρος του
αµερικανικο4 οργανισµο4 για ψευδ, δ,λωση (2). Επιπλ;ον, ο αµερικανικς
(1 )
(2 )

Second Restatement of the Law — Torts. American Law Institute (1997).
Αυτ θα µπορο4σε να ισχ4ει, για παρ>δειγµα, στην περ.πτωση των ιδιωτν που
βασιζµενοι στις δεσµε4σεις τ,ρησης των αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να του
οργανισµο4 των ΗΠΑ δ.νουν τη συγκατ>θεσ, τους στον υπε4θυνο διαβ.βασης
δεδοµ;νων να µεταβ.βασει τις προσωπικ;ς πληροφορ.ες τους στις Ηνωµ;νες
Πολιτε.ες.
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οργανισµς υπ;χει ευθ4νη απ;ναντι τους για τη «συνεχιζµενη ψευδ,
δ,λωση» για σο δι>στηµα δ.νουν π.στη στην ψευδ, αυτ, δ,λωση προς
ζηµ.α τους (βλ;πε Restatement, § 535).
Nλοι σοι δ.νουν π.στη σε δλια ψευδ, δ,λωση ;χουν δικα.ωµα
αποζηµ.ωσης. Σ4µφωνα µε το Restatement:
ο αποδ;κτης µιας δλιας ψευδο4ς δ,λωσης ;χει δικα.ωµα αποζηµ.ωσης µε την >σκηση αγωγ,ς για εξαπ>τηση κατ> του υπα.τιου της
χρηµατικ,ς απλειας την οπο.α υπ;στη.
(βλ;πε Restatement, § 549). Οι ζηµ.ες αυτ;ς περιλαµβ>νουν την πραγµατικ,
χρηµατικ, απλεια καθς και την απλεια του κ;ρδους που συνεπ>γεται
η εµπορικ, συναλλαγ, [οµο.ως. βλ;πε π.χ., Boling v. Tennessee State Bank,
890 S.W.2d 32 (1994) (η τρ>πεζα υπ;χει ευθ4νη ;ναντι των δανειοληπτν
της 4ψους 14 825 δολαρ.ων ΗΠΑ για την αποκατ>σταση της ζηµ.ας που
υπ;στησαν απ την κοινοπο.ηση προσωπικν πληροφοριν και προγραµµ>των επιχειρηµατικν δραστηριοτ,των (business plans) των δανειοληπτν στον πρεδρο της τρ>πεζας που ε.χε αντικρουµενο συµφ;ρον].
Παρλο που η δλια ψευδ,ς δ,λωση προϋποθ;τει ε.τε πραγµατικ, γνση
ε.τε τουλ>χιστον την πεπο.θηση τι η δ,λωση ε.ναι ψευδ,ς, ευθ4νη
αποδ.δεται και στην περ.πτωση ψευδο4ς δ,λωσης εξ αµελε.ας. Σ4µφωνα
µε το Restatement, ποιος προβα.νει σε ψευδ, δ,λωση κατ> την >σκηση
των επιχειρηµατικν δραστηριοτ,των του, του επαγγ;λµατς του , της
εργασ.ας του , κ>ποιας µορφ,ς χρηµατικ,ς συναλλαγ,ς µπορε. να
θεωρηθε. υπε4θυνος «ε>ν δεν επιδε.ξει τη δ;ουσα προσοχ, και ικαντητα
στη συλλογ, , κοινοπο.ηση των πληροφοριν» [βλ;πε Restatement, §
552(1)]. Αντ.θετα απ’ , τι συµβα.νει µε τη δλια ψευδ, δ,λωση, οι ζηµ.ες
για την εξ αµελε.ας ψευδ, δ,λωση περιορ.ζονται στην πραγµατικ,
χρηµατικ, ζηµ.α [οµο.ως, § 552Β(1)].
Σε µια πρσφατη υπθεση, για παρ>δειγµα, το αντατο δικαστ,ριο του
Connecticut ;κρινε τι η παρ>λειψη εκ µ;ρους µιας εταιρε.ας ηλεκτρικ,ς
εν;ργειας να ενηµερσει τι ε.χε διαβιβ>σει πληροφορ.ες σχετικ> µε τις
πληρωµ;ς των πελατν της στα εθνικ> πιστωτικ> ιδρ4µατα αποτελο4σε
λγο αγωγ,ς για ψευδ, δ,λωση (βλ;πε Brouillard v. United Illuminating Co.,
1999 Conn. Super. LEXIS 1754). Στην περ.πτωση αυτ,, ο εν>γων θεωρ,θηκε
αφερ;γγυος επειδ, ο εναγµενος ε.χε χαρακτηρ.σει τις πληρωµ;ς που δεν
ε.χαν παραληφθε. εντς τρι>ντα ηµερν απ την ;κδοση του τιµολογ.ου
ως «καθυστερηµ;νες». Ο εν>γων υποστ,ριξε τι δεν ε.χε λ>βει γνση
αυτν των ρων ταν συν,ψε συµφων.α για την παροχ, ηλεκτρικ,ς
εν;ργειας οικιακ,ς χρ,σης. Το δικαστ,ριο συγκεκριµ;να ;κρινε τι «ο
ισχυρισµς για ψευδ, δ,λωση εξ αµελε.ας µπορε. να βασ.ζεται στην
παρ>λειψη του εναγµενου να κοινοποι,σει τις απαρα.τητες πληροφορ.ες
ταν ;πρεπε να το κ>νει». Η υπθεση αυτ, δε.χνει τι η «σκοπιµτητα» ,
η δλια πρθεση δεν αποτελε. απαρα.τητο στοιχε.ο σε µια αγωγ, για
ψευδ, δ,λωση εξ αµελε.ας. Εποµ;νως, ο οργανισµς των ΗΠΑ που εξ
αµελε.ας παραλε.πει να ενηµερσει µε ποιον τρπο προτ.θεται να
χρησιµοποι,σει τις λαµβανµενες προσωπικ;ς πληροφορ.ες µε β>ση τις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να, υπ;χει ευθ4νη για ψευδ, δ,λωση.
Στην περ.πτωση κατ> την οπο.α η παραβ.αση των αρχν του ασφαλο4ς
λιµ;να συνοδε4εται απ κακ, χρ,ση προσωπικν πληροφοριν, µπορε.
επ.σης αποτελ;σει λγο >σκησης αγωγ,ς για παραβ.αση του απορρ,του
της ιδιωτικ,ς ζω,ς που αναγνωρ.ζεται απ το κοιν δ.καιο («common
law»). Το αµερικανικ δ.καιο εδ και πολλ> χρνια αναγνωρ.ζει λγους
>σκησης αγωγ,ς που συνδ;ονται µε την παραβ.αση του απορρ,του της
ιδιωτικ,ς ζω,ς. Σε µια υπθεση του 1905 (1), το αντατο δικαστ,ριο της
Georgia αναγνρισε τι το δικα.ωµα στην ιδιωτικ, ζω, θεµελινεται απ
τις αρχ;ς του «natural and common law» ταν δικα.ωσε ;ναν πολ.τη επειδ, η
φωτογραφ.α του χρησιµοποι,θηκε απ µια εταιρε.α ασφαλειν ζω,ς,
χωρ.ς τη συγκατ>θεσ, του , εν αγνο.α του, για µια εµπορικ, διαφ,µιση.
Το δικαστ,ριο, χρησιµοποιντας χαρακτηρισµο4ς που τρα πλ;ον ε.ναι
πολ4 συνηθισµ;νοι στην αµερικανικ, νοµολογ.α για θ;µατα ιδιωτικ,ς
ζω,ς, ;κρινε τη χρησιµοπο.ηση της φωτογραφ.ας ως «κακο,θη», «ψευδ,»
που σκπευσε στη «δηµσια γελοιοπο.ηση του εν>γοντα» (2). Η αιτιολγηση της απφασης Pavesich αποτ;λεσε, µε κ>ποιες ελ>σσονος σηµασ.ας
παραλλαγ;ς, το θεµ;λιο λ.θο του αµερικανικο4 δικα.ου στο θ;µα αυτ. Το
πολιτειακ> δικαστ,ρια ;χουν µε συν;πεια υποστηρ.ξει τους λγους
κ.νησης δικαστικ,ς διαδικασ.ας που συνδ;εται µε την παραβ.αση του

(1 )
(2 )

Pavesich v. New England Life Ins. Co., 50 S.E. 68/Ga. (1905).
(νθ. ανωτ;ρω στο 69.
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απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς, και τουλ>χιστον 48 πολιτε.ες αναγνωρ.ζουν πλ;ον επ.σηµα ορισµ;νους απ τους λγους κ.νησης δικαστικ,ς
διαδικασ.ας (1). Επιπλ;ον, τουλ>χιστον δδεκα πολιτε.ες ;χουν θεσπ.σει
συνταγµατικ;ς διατ>ξεις για τη διαφ4λαξη του δικαιµατος των πολιτν
στο απρρητο της ιδιωτικ,ς τους ζω,ς (2), οι οπο.ες σε ορισµ;νες
περιπτσεις µπορο4ν να επεκταθο4ν στε να προστατε4ουν τους πολ.τες
απ σχετικ;ς παραβι>σεις που προ;ρχονται απ µη κυβερνητικο4ς φορε.ς
[Hill κατ> NCAA, 865 P.2d 633 (Ca. 1994). βλ;πε επ.σης S. Ginder, Lost and
Found in Cyberspace: Informational Privacy in the Age of the Internet, 34 S.D. L.
Rev. 1153 (1997). («Ορισµ;να πολιτειακ> συντ>γµατα περιλαµβ>νουν
αυστηρτερες διατ>ξεις για την προστασ.α του απορρ,του της ιδιωτικ,ς
ζω,ς απ εκε.νες που προβλ;πονται στο αµερικανικ σ4νταγµα. Οι
πολιτε.ες της Alaska, Arizona, California, Florida, Hawaii, Illinois, Louisiana,
Montana, South Carolina και Washington προσφ;ρουν µεγαλ4τερη προστασ.α
του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς»].
Το Second Restatement of Torts παρ;χει µια ;γκυρη επισκπηση της
νοµοθεσ.ας σε αυτν τον τοµ;α. Το Restatement, αντικατοπτρ.ζοντας την
κοιν, δικαστικ, πρακτικ,, εξηγε. τι το «δικα.ωµα στο απρρητο της
ιδιωτικ,ς ζω,ς» περιλαµβ>νει τ;σσερις ξεχωριστο4ς λγους κ.νησης
δικαστικ,ς διαδικασ.ας για αδικοπραξ.α στο πλα.σιο αυτ (βλ;πε
Restatement, § 652A). Πρτον, µπορε. να κινηθε. δικαστικ, διαδικασ.α
για « παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς » ;ναντι κ>θε
εναγµενου που αππρθεση παρεισφρ4ει, σωµατικ> , µε >λλον τρπο,
στον ιδιωτικ χρο ενς >λλου , στις προσωπικ;ς του υποθ;σεις ,
ενδιαφ;ροντα (3). ∆ε4τερον, µπορε. να ασκηθε. αγωγ, για «παρ>νοµη
χρ,ση» (appropriation) σταν κ>ποιος χρησιµοποιε. παρ>νοµα το νοµα ,
την εικνα του προσπου ενς >λλου για δικ του σκοπ , φελος (4)
Τρ.τον, η «δηµοσ.ευση ιδιωτικν γεγοντων» ε.ναι αγγιµη ταν το
δηµοσιευµενο περιστατικ ;χει εξχως προσβλητικ χαρακτ,ρα κατ> την
κρ.ση ενς λογικο4 ανθρπου και δεν παρουσι>ζει ;ννοµο ενδιαφ;ρον για
το κοιν (5). Τ;λος, µπορε. να ασκηθε. αγωγ, για « συκοφαντικ,
δυσφ,µιση» (false light publicity) ταν ο εναγµενος εν γνσει του , εξ
αµελε.ας φ;ρει στη δηµοσιτητα εσφαλµ;να στοιχε.α για κ>ποιο >λλο
πρσωπο που ε.ναι εξχως προσβλητικ> κατ> την κρ.ση ενς λογικο4
ανθρπου (6).
Στο πλα.σιο των αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να, η «παραβ.αση του
απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς» µπορε. να περιλαµβ>νει την αυθα.ρετη
συλλογ, προσωπικν πληροφοριν εν η >νευ αδε.ας χρ,ση προσωπικν
πληροφοριν για εµπορικο4ς σκοπο4ς µπορε. να αποτελ;σει λγο αγωγ,ς
για παρ>νοµη χρ,ση. Παροµο.ως, η κοινοπο.ηση προσωπικν πληροφοριν που ε.ναι ανακριβε.ς µπορε. να χαρακτηριστε. ως «συκοφαντικ,
δυσφ,µιση» ε>ν οι πληροφορ.ες πληρο4ν την προϋπθεση του εξχως
προσβλητικο4 χαρακτ,ρα κατ> την κρ.ση ενς λογικο4 ανθρπου. Τ;λος,
η παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς που απορρ;ει απ τη
δηµοσιοπο.ηση , των κοινοπο.ηση ευα.σθητων προσωπικν πληροφοριν
µπορε. να αποτελ;σει το λγο αγωγ,ς για «δηµοσ.ευση προσωπικν
γεγοντων» (βλ;πε παραδε.γµατα χαρακτηριστικν υποθ;σεων παρακ>τω).
Nσον αφορ> τις ζηµ.ες, η παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς
δ.νει στο θιγ;ντα το δικα.ωµα αποζηµ.ωσης:
α) για την παραβ.αση του δικαιµατς του στο απρρητο της ιδιωτικ,ς
ζω,ς που απορρ;ει απ την πρ>ξη αυτ,.
β) για την ψυχικ, οδ4νη που υπ;στη ως αποτ;λεσµα της παραβ.ασης
αυτ,ς, και
γ) για κ>θε ειδικ, ζηµ.α για την οπο.α η παραβ.αση αποτελε. νµιµο
λγο αγωγ,ς (legal cause).

Μια ηλεκτρονικ, ;ρευνα της β>σης δεδοµ;νων Westlaw κατ;γραψε 2 703
υποθ;σεις αγωγν σε πολιτειακ> δικαστ,ρια για λγους παραβ.ασης του
απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς απ το 1995. Σε προηγο4µενο ;γγραφο ε.χαµε
διαβιβ>σει στην Επιτροπ, τα αποτελ;σµατα της ;ρευνας αυτ,ς.
(2) Βλ;πε, π.χ., Alaska Constitution, Art. 1 Sec. 22. Arizona, Art. 2, Sec. 8. California, Art.
1, Sec. 1. Florida, Art. 1, Sec. 23. Hawaii, Art. 1, Sec. 5. Illinois, Art. 1, Sec. 6.
Louisiana, Art. 1, Sec. 5. Montana, Art. 2, Sec. 10. New York, Art. 1, Sec. 12.
Pennsylvania, Art. 1, Sec. 1. South Carolina, Art. 1, Sec. 10, και Washington, Art. 1,
Sec. 7.
(3) (νθ. ανωτ;ρω, κεφ>λαιο 28, τµ,µα 652Β.
(4) (νθ. ανωτ;ρω, κεφ>λαιο 28, τµ,µα 652C.
(5) (νθ. ανωτ;ρω, κεφ>λαιο 28, τµ,µα 652D.
(6) (νθ. ανωτ;ρω, κεφ>λαιο 28, τµ,µα 652Ε.
(1 )
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(Βλ;πε Restatement, § 652H). Λγω της γενικ,ς δυναττητας εφαρµογ,ς
του δικα.ου περ. αστικν αδικοπραξιν και της πολλαπλτητας των
β>σεων αγωγ,ς που καλ4πτουν τις δι>φορες πτυχ;ς των συµφερντων της
ιδιωτικ,ς ζω,ς, η χρηµατικ, αποζηµ.ωση αφορ> λους σοι υφ.στανται
παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς λγω της µη τ,ρησης των
αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να.
Πρ>γµατι, τα πολιτειακ> δικαστ,ρια κατακλ4ζονται απ υποθ;σεις που
αφορο4ν την παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς σ’ αυτ το
πλα.σιο. Η υπθεση Ex Parte AmSouth Bancorporation et al., 717 So. 2d 357,
για παρ>δειγµα, αφορο4σε την υποβολ, αγωγ,ς κατ> µιας ολκληρης
κατηγορ.ας προσπων µε τον ισχυρισµ τι «εκµεταλλε4τηκαν τους
καταθ;τες της τρ>πεζας διακινντας εµπιστευτικ;ς πληροφορ.ες που
αφορο4σαν τους .διους και τους λογαριασµο4ς τους» προκειµ;νου να
διευκολ4νουν µια θυγατρικ, τρ>πεζα να πωλ,σει αµοιβα.α κεφ>λαια και
>λλα ε.δη επενδ4σεων. Σε παρµοιες περιπτσεις οι θιγ;ντες αποζηµινονται. Στην υπθεση Vassiliades v. Garfinckel’s, Brooks Bros., 492 A.2d 580
(D.C.App. 1985), ;να εφετε.ο αν;τρεψε την απφαση ενς πρωτοβ>θµιου
δικαστηρ.ου και ;κρινε τι η χρ,ση φωτογραφιν του εν>γοντος «πριν»
και « µετ> » απ πλαστικ, επ;µεβαση στη δι>ρκεια επ.δειξης που
πραγµατοποι,θηκε σε ;να πολυκατ>στηµα συνιστο4σε παραβ.αση του
απορρ,του της προσωπικ,ς ζω,ς λγω δηµοσιοπο.ησης ιδιωτικν
γεγοντων. Στο Candebat v. Flanagan, 487 So.2d 207 (Miss. 1986), η
εναγµενη ασφαλιστικ, εταιρε.α χρησιµοπο.ησε ;να ατ4χηµα στο οπο.ο
η σ4ζυγος του εν>γοντος ε.χε τραυµατιστε. σοβαρ>, στο πλα.σιο µιας
διαφηµιστικ,ς εκστρατε.ας. Ο εν>γων >σκησε αγωγ, για παραβ.αση του
απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς. Το δικαστ,ριο ;κρινε τι η εναγοµ;νη
εταιρε.α θα ;πρεπε να καλ4ψει τις ζηµ.ες για ψυχικ, οδ4νη και παρ>νοµη
χρ,ση της εικνας του προσπου. Οι αγωγ;ς για παρ>νοµη χρ,ση
µπορο4ν να γ.νουν δεκτ;ς ακµη και ε>ν ο εναγµενος δεν ε.ναι επνυµος
[βλ;πε Staruski v. Continental Telephone C., 154 Vt. 568 (1990) (ο εναγµενος
αποκµισε εµπορικ κ;ρδος χρησιµοποιντας το νοµα ενς υπαλλ,λου
και τη φωτογραφ.α του σε µια διαφ,µιση σε εφηµερ.δα)]. Στην υπθεση
Pulla v. Amoco Oil Co., 882 F.Supp. 836 (S.D Iowa 1995), ;νας εργοδτης
παραβ.ασε την ιδιωτικ, σφα.ρα ενς υπαλλ,λου παρακινντας ;ναν >λλο
υπ>λληλο να ερευν,σει τις εγγραφ;ς στην πιστωτικ, του κ>ρτα προκειµ;νου να εξακριβσει τις ηµ;ρες που απουσ.ασε λγω ασθενε.ας. Το
δικαστ,ριο επ;βαλε πρστιµο δ4ο δολαρ.ων ΗΠΑ για πραγµατικ;ς
δαπ>νες και 500 000 δολαρ.ων ΗΠΑ για αποζηµ.ωση για ηθικ, βλ>βη
(punitive damages). (νας >λλος εργοδτης κρ.θηκε υπε4θυνος για τη
δηµοσ.ευση ενς >ρθρου στην εφηµερ.δα της εταιρε.ας που αφορο4σε
;ναν υπ>λληλο που ε.χε απολυθε. µε την αιτιολογ.α τι ε.χε πλαστογραφ,σει τα στοιχε.α του προσωπικο4 του φακ;λου [βλ;πε Zinda v.
Louisiana-Pacific Corp., 140 Wis.2d 277 (Wis. App. 1987)]. Η δηµοσ.ευση αυτ,
αποτελο4σε παραβ.αση του απορρ,του της προσωπικ,ς ζω,ς του
εν>γοντος λγω δηµοσ.ευσης προσωπικν θεµ>των επειδ, η εφηµερ.δα
κυκλοφορο4σε µεταξ4 των συναδ;λφων. Τ;λος, ;να κολ;γιο κρ.θηκε
υπα.τιο για παραβ.αση του απορρ,του της προσωπικ,ς ζω,ς επειδ,
πραγµατοπο.ησε µικροβιολογικ ;λεγχο στους φοιτητ;ς για την αν.χνευση
του ιο4 του AIDS λ;γοντας τους τι επρκειτο για τεστ φυµατ.ωσης [βλ;πε
Doe v. High-Tech Institute, Inc., 972 P.2d 1060 (Colo. App. 1998)]. (για >λλες
σχετικ;ς υποθ;σεις βλ;πε Restatement, § 652H, Appendix.)
Ασκε.ται συχν> κριτικ, στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες τι ε.ναι εξαιρετικ>
δικοµανε.ς, µως γι’ αυτν ακριβς το λγο οι πολ.τες ;χουν το δικα.ωµα,
και το ασκο4ν, να προσφε4γουν στο δικαστ,ριο εφσον κρ.νουν τι ;χουν
εξαπατηθε.. Πολλ;ς πτυχ;ς τουδικαστικο4 συστ,µατος των ΗΠΑ διευκολ4νουν τους εν>γοντες να ασκ,σουν αγωγ,, ε.τε ατοµικ> ε.τε συλλογικ>.
Το δικηγορικ σµα, που συγκριτικ> ε.ναι µεγαλ4τερο απ’ , τι στις
περισστερες >λλες χρες, επιτρ;πει την >µεση εκπροσπηση των
εναγντων στο δικαστ,ριο. Ο συν,γορος που εκπροσωπε. ιδιτες σε
προσωπικ;ς αγωγ;ς αµε.βεται αν>λογα µε την ;κβαση της δ.κης και κατ>
τον τρπο αυτ ακµη και οι φτωχο. και >ποροι µπορο4ν να προσφ4γουν
στο δικαστ,ριο. Εδ υπ>ρχει ;να πολ4 σηµαντικ θ;µα — στις Ηνωµ;νες
Πολιτε.ες κ>θε δι>δικος επιβαρ4νεται µε τις δικ;ς του δικαστικ;ς
δαπ>νες. Αυτ ;ρχεται σε αντ.θεση µε σα ισχ4ουν στην Ευρπη που
ο δι>δικος που χ>νει τη δ.κη πρ;πει να επιστρ;ψει στον >λλο δι>δικο τις
δικαστικ;ς του δαπ>νες. Χωρ.ς να κρ.νεται η αξ.α της κ>θε προσ;γγισης,
οι αµερικανικ;ς διατ>ξεις διευκολ4νουν την προσφυγ, στα δικαστ,ρια
των ιδιωτν που δεν θα ,ταν σε θ;ση να επιβαρυνθο4ν µε τα ;ξοδα και
των δ4ο πλευρν στην πρ.πτωση που ;χαναν τη δ.κη.
Οι ιδιτες µπορο4ν να ασκ,σουν αγωγ, ακµη και για πολ4 µικρ;ς
απαιτ,σεις. Τα περισστερα , ε>ν χι λα τα δικαστ,ρια των ΗΠΑ
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διαθ;τουν δικαστ,ρια µικρν διαφορν που παρ;χουν απλουστευµ;νες
και λιγτερο δαπανηρ;ς διαδικασ.ες για διακανονισµο4ς διαφορν κ>τω
των θεσµοθετηµ;νων ορ.ων (1). Η δυναττητα χρηµατικ,ς αποζηµ.ωσης
περιλαµβ>νει επ.σης τη χορ,γηση οικονοµικ,ς αµοιβ,ς για τους ιδιτες
που υπ;στησαν µικρ, >µεση ζηµ.α για να υποβ>λλουν µ,νυση για
επιλ,ψιµη παρ>βαση καθ,κοντος. Τ;λος, οι ιδιτες που ;χουν υποστε.
την .δια βλ>βη µπορο4ν να συγκεντρσουν τους πρους και τις
απαιτ,σεις τους στε να υποβ>λουν αγωγ, ως κατηγορ.α προσπων.
(να καλ παρ>δειγµα της δυναττητας των ιδιωτν να ασκ,σουν αγωγ,
προκειµ;νου να αποζηµιωθο4ν για βλ>βη που ;χουν υποστε. ε.ναι η
εκκρεµο4σα αγωγ, κατ> της Amazon.com για παραβ.αση του απορρ,του
της ιδιωτικ,ς ζω,ς. Η Amazon.com, µεγ>λος λιανοπωλητ,ς σε απευθε.ας
σ4νδεση, ε.ναι ο στχος της συλλογικ,ς αγωγ,ς, στις οπο.α οι εν>γοντες
ισχυρ.ζονται τι δεν ε.χαν ενηµερωθε. και δεν ε.χαν δσει τη συγκατ>θεσ,
τους για τη συλλογ, προσωπικν πληροφοριν που τους αφορο4σαν ταν
χρησιµοπο.ησαν ;να πργραµµα λογιστικο4 ιδιοκτησ.ας της Amazon, το
επονοµαζµενο «Alexa». Στην περ.πτωση αυτ,, οι εν>γοντες ισχυρ.ζονται
τι υπ,ρξε παραβ.αση του νµου Computer Fraud and Abuse Act για
παρ>νοµη πρσβαση στις αποθηκευµ;νες επικοινων.ες τους και του νµου
Electronic Communications Privacy Act για παρ>νοµη υποκλοπ, των
ηλεκτρονικν και τηλεφωνικν επικοινωνιν τους. Ισχυρ.ζονται, επ.σης,
τι υπ,ρξε παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς β>σει του
εθνικο4 δικα.ου. Τα παραπ>νω προ;ρχονται απ µια καταγγελ.α που
υποβλ,θηκε απ ;ναν εµπειρογνµονα σε θ;µατα ασφ>λειας του Internet
τον περασµ;νο ∆εκ;µβριο. Με την αγω, αξινεται αποζηµ.ωση 4ψους
1 000 δολαρ.ων ΗΠΑ για κ>θε ;ναν απ σους αν,κουν στη συγκεκριµ;νη
κατηγορ.α προσπων συν τα δικηγορικ> ;ξοδα και κ;ρδη που αποκοµ.στηκαν ως αποτ;λεσµα της παρ>βασης του νµου. ∆εδοµ;νου τι τα µ;λη
της κατηγορ.ας αυτ,ς, µπορο4ν να αν;ρχονται σε εκατοµµ4ρια, η
αποζηµ.ωση µπορε. να φθ>σει τα δισεκατοµµ4ρια δολ>ρια ΗΠΑ. Η FTC
ερευν> την υπθεση.
Η οµοσπονδιακ) και πολιτειακ) νοµοθεσ α περ απορρ)του της ιδιωτικ)ς
ζω)ς σε πολλ%ς περιπτ7σεις προβλ%πει ειδικ%ς αγωγ%ς για χρηµατικ)
αποζηµ ωση.
Εκτς απ τη θεµελ.ωση αστικ,ς ευθ4νης µε β>ση το δ.καιο περ.
αδικοπραξ.ας, η µη συµµρφωση προς τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να
µπορε. επ.σης να αποτελ;σει παραβ.αση ορισµ;νων >λλων οµοσπονδιακν και πολιτειακν νµων περ. ιδιωτικ,ς ζω,ς. Πολλο. απ τους νµους
αυτο4ς, που αφορο4ν τη διαχε.ριση απ το κρ>τος και απ τον ιδιωτικ
τοµ;α προσωπικν πληροφοριν, επιτρ;πουν στους ιδιτες να ασκ,σουν
αγωγ, αποζηµ.ωσης σε περ.πτωση παραβ.ασης. Για παρ>δειγµα:
Electronic Communications Privacy Act of 1986. Η εν λγω νοµοθετικ, πρ>ξη
απαγορε4ει τη χωρ.ς >δεια υποκλοπ, τηλεφωνικν συνοµιλιν που
εκπ;µπονται απ κινητ> τηλ;φωνα και των µηνυµ>των µεταξ4 ηλεκτρονικν υπολογιστν. Ενδεχµενες παραβι>σεις µπορο4ν να θεµελισουν
αστικ, ευθ4νη >νω των 100 δολαρ.ων ΗΠΑ για κ>θε ηµ;ρα παραβ.ασης.
Η προστασ.α της πρ>ξης αυτ,ς καλ4πτει και τη µη εξουσιοδοτηµ;νη
πρσβαση σε αποθηκευµ;νες ηλεκτρονικ;ς επικοινων.ες. Οι παραβ>τες
υποχρεο4νται στην καταβολ, αποζηµ.ωσης για τη βλ>βη που προκ>λεσαν
, στην κατ>σχεση των κερδν που αποκµισαν απ την παραβ.αση.
Telecommunications Act of 1996. Σ4µφωνα µε το τµ,µα 702, οι πληροφορ.ες
που περι;χονται στο δ.κτυο και αφορο4ν ειδικ> τους πελ>τες (customer
proprietary network information — CPNI) δεν πρ;πει να χρησιµοποιο4νται
για σκοπο4ς >λλους απ εκε.νους της παροχ,ς τηλεπικοινωνιακν
υπηρεσιν. Οι συνδροµητ;ς της υπηρεσ.ας αυτ,ς µπορο4ν ε.τε να
υποβ>λουν καταγγελ.α στην οµοσπονδιακ, επιτροπ, επικοινωνιν
(Federal Communications Commission) , να ασκ,σουν αγωγ, στο αρµδιο
οµοσπονδιακ δικαστ,ριο για να λ>βουν αποζηµ.ωση και να τους
επιστραφο4ν οι δικαστικ;ς δαπ>νες.
Consumer Credit Reporting Reform Act of 1996. Η νοµοθετικ, πρ>ξη του
1996 τροποπο.ησε την Fair Credit Reporting Act του 1970 (FCRA)
προκειµ;νου να βελτιωθο4ν οι ρυθµ.σεις σχετικ> µε την κοινοπο.ηση και
το δικα.ωµα πρσβασης στις εµπορικ;ς πληροφορ.ες. Η Reform Act
επιβ>λλει, επ.σης, ν;ους περιορισµο4ς σε σους επαναπωλο4ν εµπορικ;ς
πληροφορ.ες που αφορο4ν τους χρ,στες. Οι χρ,στες µπορο4ν να λ>βουν
αποζηµ.ωση και να τους επιστραφο4ν οι δικαστικ;ς δαπ>νες σε
περ.πτωση παραβ.ασης.

(1 )

(χουµε ,δη υποβ>λει στην Επιτροπ, πληροφορ.ες σχετικ> µε τις αγωγ;ς
µικρν απαιτ,σεων.
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Οι νοµοθετικ;ς πρ>ξεις των οµοσπονδιακν πολιτειν προστατε4ουν,
επ.σης, την ιδιωτικ, ζω, σε ;να ευρ4 φ>σµα περιπτσεων. Τοµε.ς στους
οπο.ους οι πολιτε.ες ;χουν θεσπ.σει διατ>ξεις ε.ναι οι τραπεζικ;ς
συναλλαγ;ς, οι συνδροµ;ς καλωδιακ,ς τηλερασης, οι εµπορικ;ς πληροφορ.ες, πιστοληπτικ> στοιχε.α, στοιχε.α απασχλησης, διοικητικ> στοιχε.α, γενετικ;ς πληροφορ.ες και ιατρικ> στοιχε.α, ασφαλιστικ> στοιχε.α,
σχολικ> στοιχε.α, ηλεκτρονικ;ς επικοινων.ες και ενοικι>σεις ταινιν
κλειστο4 κυκλµατος (1).
Β. Ρητς ν µιµες δειες
Οι αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να περιλαµβ>νουν µια εξα.ρεση στην περ.πτωση
που ο γραπτς νµος, οι κανονιστικ;ς ρυθµ.σεις , η νοµολογ.α
δηµιουργο4ν «αντιτιθ;µενες υποχρεσεις , ρητ;ς >δειες, υπ τον ρο τι,
κατ> την >σκηση µιας παρµοιας εξουσιοδτησης, ;νας οργανισµς
µπορε. να αποδε.ξει τι η µη συµµρφωσ, του µε τις αρχ;ς αυτ;ς
περιορ.ζεται στο βαθµ που ε.ναι απαρα.τητος για την εξυπηρ;τηση των
κ4ριων ;ννοµων συµφερντων αυτο4 του οργανισµο4». Σαφς, στην
περ.πτωση που το αµερικανικ δ.καιο επιβ>λλει µια αντικρουµενη
υποχρ;ωση, οι οργανισµο. των ΗΠΑ, ε.τε συµµορφνονται µε τις αρχ;ς
ασφαλο4ς λιµ;να ε.τε χι, πρ;πει να εφαρµσουν το δ.καιο. Nσον αφορ>
τις ρητ;ς >δειες, παρλο που οι αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να σκοπε4ουν να
γεφυρσουν τις διαφορ;ς µεταξ4 των αµερικανικν και ευρωπαϊκν
συστηµ>των προστασ.ας του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς, οφε.λουµε να
τηρ,σουµε τα νοµοθετικ> προνµια των εκλεγµ;νων νοµοθετν µας. Η
δυναττητα περιορισµ;νης εξα.ρεσης απ την αυστηρ, προσ,λωση στις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να στοχε4ει να παγισει µια ισορροπ.α στε να
συµβιβ>ζονται τα ;ννοµα συµφ;ροντα και των δ4ο πλευρν.
Η εξα.ρεση περιορ.ζεται σε περιπτσεις που υπ>ρχει ρητ, εξουσιοδτηση. Εποµ;νως, εν ε.δει κατωφλ.ου, ο σχετικς γραπτς νµος, η
κανονιστικ, ρ4θµιση , η δικαστικ, απφαση πρ;πει να επιτρ;πει ρητ>
τη συγκεκριµ;νη συµπεριφορ> απ τους οργανισµο4ς που ;χουν προσχωρ,σει στις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να (2). Με >λλα λγια, η εξα.ρεση δεν
ισχ4ει στις περιπτσεις που ο νµος ε.ναι σιωπηρς. Ακµη µως και
ττε, η εξα.ρεση «περιορ.ζεται στο βαθµ που ε.ναι απαρα.τητος για την
κ>λυψη των κ4ριων ;ννοµων συµφερντων του εν λγω οργανισµο4».
Επιπλ;ον, η εξα.ρεση ισχ4ει µνο στην περ.πτωση που η ρητ, >δεια
;ρχεται σε αντ.θεση µε την τ,ρηση των αρχν του ασφαλο4ς λιµ;να.
Ενδεικτικ>, στις περιπτσεις στις οπο.ες ο νµος επιτρ;πει απλς σε µια
εταιρε.α να παρ;χει προσωπικ;ς πληροφορ.ες σε κρατικ;ς αρχ;ς, η
εξα.ρεση δεν ισχ4ει. Αντιθ;τως, στην περ.πτωση που ο νµος εξουσιοδοτε.
συγκεκριµ;να την εταιρε.α να υποβ>λει προσωπικ;ς πληροφορ.ες στις
κρατικ;ς υπηρεσ.ες χωρ.ς τη συγκατ>θεση του ενδιαφερµενου, ττε η
περ.πτωση αυτ, αποτελε. «ρητ, >δεια» εφσον κατ> τον τρπο αυτ δεν
θα τηρο4νται οι αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να. ∆ιαφορετικ>, οι ειδικ;ς
εξαιρ;σεις απ τις ρητ;ς απαιτ,σεις κοινοπο.ησης και συγκατ>θεσης
εµπ.πτουν στο πλα.σιο της εξα.ρεσης (εφσον αποτελο4ν το ισοδ4ναµο
µιας ρητ,ς εξουσιοδτησης για την κοινοπο.ηση πληροφοριν χωρ.ς
κοινοπο.ηση , συγκατ>θεση). Για παρ>δειγµα, ;νας νµος που εξουσιοδοτε. τους γιατρο4ς να κοινοποιο4ν τα ιατρικ> αρχε.α των ασθενν τους
στους αρµδιους φορε.ς υγε.ας χωρ.ς τη συγκατ>θεσ, τους µπορε. να
αποτελ;σει εξα.ρεση απ τις αρχ;ς κοινοπο.ησης και επιλογ,ς. Η
εξουσιοδτηση αυτ, δεν επιτρ;πει µως σε ;να γιατρ να κοινοποιε. τα
.δια ιατρικ> αρχε.α σε φορε.ς υγειονοµικ,ς περ.θαλψης , εργαστ,ρια
φαρµακευτικ,ς ;ρευνας επειδ, επεκτε.νεται π;ραν του πεδ.ου των
σκοπν που επιτρ;πονται απ το νµο και κατ> συν;πεια π;ραν απ το
πεδ.ο εφαρµογ,ς της εξα.ρεσης (3). Η εν λγω εξουσιοδτηση µπορε. να
αποτελε. µια «αυτνοµη» εξουσιοδτηση για την αν>ληψη συγκεκριµ;νων
ενεργειν που αφορο4ν προσωπικ;ς πληροφορ.ες, αλλ>, πως φα.νεται
απ τα ακλουθα παραδε.γµατα, ε.ναι πιθαντερο να αποτελε. εξα.ρεση
απ ;να ευρ4τερο νµο που απαγορε4ει τη συλλογ,, χρ,ση , δι>δοση
προσωπικν πληροφοριν.

Μια πρσφατη ηλεκτρονικ, ;ρευνα της β>σης δεδοµ;νων Westlaw κατ;γραψε
994 υποθ;σεις σε πολιτειακ> δικαστ,ρια που αφορο4σαν ζηµ.ες απ την
παραβ.αση του απορρ,του της ιδιωτικ,ς ζω,ς.
2
( ) Ως σηµε.ο διασ>φησης, η αρµδια δικαστικ, αρχ, δεν θα πρ;πει να κ>νει ειδικ,
αναφορ> στις αρχ;ς περ. απορρ,του.
(3) Παροµο.ως, ο γιατρς σ’ αυτ το παρ>δειγµα δεν µπορε. να υπολογ.ζει στη
νµιµη >δεια προκειµ;νου να µη λ>βει υπψη του την επιλογ, του ιδιτη περ.
µη >µεσης εµπορ.ας που προβλ;πεται απ τη FAQ 12. Το πεδ.ο κ>θε εξα.ρεσης
για «ρητ;ς >δειες » περιορ.ζεται αναγκαστικ> στο πεδ.ο >δειας που προβλ;πει ο
σχετικς νµος.
(1 )
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Νµος περ των τηλεπικοινωνι7ν (Telecommunications Act) του 1996
Σε πολλ;ς περιπτσεις, οι εξουσιοδοτηµ;νες χρ,σεις ε.τε συν>δουν µε τις
απαιτ,σεις της οδηγ.ας και τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να , επιτρ;πονται απ
κ>ποια απ τις υπλοιπες εξαιρ;σεις. Για παρ>δειγµα, το τµ,µα 702 της
νοµοθετικ,ς πρ>ξης Telecommunications Act (κωδικοποι,θηκε ως 47 U.S.C.
§ 222) επιβ>λλει την υποχρ;ωση στους τηλεπικοινωνιακο4ς φορε.ς να
διατηρο4ν το απρρητο των προσωπικν πληροφοριν που συγκεντρνουν κατ> τη δι>ρκεια της παροχ,ς των υπηρεσιν τους στους πελ>τες
τους. Η δι>ταξη αυτ, επιτρ;πει ειδικτερα στους τηλεπικοινωνιακο4ς
φορε.ς να:
1.

χρησιµοποιο4ν τις πληροφορ.ες που αφορο4ν τους πελ>τες τους για
να παρ;χουν τηλεπικοινωνιακ;ς υπηρεσ.ες, συµπεριλαµβανοµ;νης της
δηµοσ.ευσης των αριθµν τηλεφνου των συνδροµητν.

2.

να διαβιβ>ζουν πληροφορ.ες που αφορο4ν τους πελ>τες τους σε
τρ.τους, 4στερα απ σχετικ α.τηµα των πελατν τους, και

3.

να υποβ>λλουν πληροφορ.ες για τους πελ>τες τους σε συγκεντρωτικ,
µορφ,.

[Βλ;πε 47 U.S.C. § 222(c)(1)-(3)]. Η νοµοθετικ, πρ>ξη επιτρ;πει επ.σης
στους τηλεπικοινωνιακο4ς φορε.ς να χρησιµοποιο4ν κατ’ εξα.ρεση
πληροφορ.ες που αφορο4ν τους πελ>τες τους:
1.

για την ;ναρξη, την παρουσ.αση, την τιµολγηση και την ε.σπραξη στο
πλα.σιο των παρεχµενων υπηρεσιν.

2.

για την προστασ.α απ τη δλια, καταχρηστικ, , παρ>νοµη
συµπεριφορ>, και

3.

για την παροχ, υπηρεσιν τηλε-εµπορικ,ς προθησης, βο,θειας ,
διοικητικν υπηρεσιν κατ> τη δι>ρκεια κλ,σης που ;χει πραγµατοποι,σει ο πελ>της (1).

[οµο.ως § 222(d)(1)-(3). Τ;λος, οι τηλεπικοινωνιακο. φορε.ς πρ;πει να
υποβ>λλουν στους εκδτες τηλεφωνικν καταλγων πληροφορ.ες για τον
κατ>λογο των συνδροµητν τους οι οπο.ες µπορο4ν να περιλαµβ>νουν
µνο το νοµα, τη διε4θυνση, τον αριθµ τηλεφνου και τον εµπορικ
τοµ;α εφσον πρκειται για πελ>τες που δραστηριοποιο4νται στον
εµπορικ κλ>δο [οµο.ως, § 222(e)].
Η εξα.ρεση για «ρητ;ς >δειες» µπορε. να χρησιµοποιηθε. στην περ.πτωση
που οι φορε.ς εκµετ>λλευσης τηλεπικοινωνιν χρησιµοποιο4ν πληροφορ.ες CPNI για να εµποδ.σουν την δλια , τυχν >λλη παρ>νοµη
συµπεριφορ>. Ακµη και στην περ.πτωση αυτ,, οι εν;ργειες θα πρ;πει
να πληρο4ν τις προϋποθ;σεις του «δηµσιου συµφ;ροντος» και να
επιτρ;πονται για το σκοπ αυτ απ τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να.
∆ιατ$ξεις που προτ$θηκαν απ το Υπουργε ο Υγε ας (Department of Health
and Human Services)
Το αµερικανικ Υπουργε.ο Υγε.ας ;χει προτε.νει διατ>ξεις για τις
προδιαγραφ;ς που δι;πουν το απρρητο των πληροφοριν υγε.ας που
ε.ναι προσωπικ> αναγνωρ.σιµες [βλ;πε 64 Fed. Reg. 59,918 (Nov. 3, 1999)
(θα κωδικοποιηθε. ως 45 C.F.R. pts. 160-164)]. Οι διατ>ξεις αυτ;ς
φιλοδοξο4ν να βελτισουν τις προδιαγραφ;ς απορρ,του της νοµοθετικ,ς
πρ>ξης Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Pub. L.
104-191. Οι προτεινµενες διατ>ξεις κατ> καννα θα απαγορε4ουν στους
καλυπτµενους φορε.ς (δηλαδ, προγρ>µµατα υγε.ας, γραφε.α συµψηφισµο4 σε θ;µατα υγειονοµικ,ς περ.θαλψης και παρχους υπηρεσιν υγε.ας
που διαβιβ>ζουν πληροφορ.ες υγε.ας σε ηλεκτρονικ, µορφ,) να χρησιµοποιο4ν , να κοινοποιο4ν απρρητες πληροφορ.ες υγε.ας χωρ.ς τη
συγκατ>θεση των ενδιαφεροµ;νων (βλ;πε πρταση 45 C.F.R. § 164.506).
Οι προτεινµενοι καννες θα επιτρ;πουν την κοινοπο.ηση απρρητων
πληροφοριν υγε.ας µνο σε δ4ο περιπτσεις: 1. για να µπορο4ν οι
ενδιαφερµενοι να εξακριβνουν και να αντιγρ>φουν πληροφορ.ες υγε.ας
που αφορο4ν τους .διους (βλ;πε § 164.512) και 2. για την τ,ρηση των
καννων (βλ;πε § 164.522).

(1 )

Το πεδ.ο αυτ,ς της >δειας ε.ναι πολ4 περιορισµ;νο. Ο τηλεπικοινωνιακς
φορ;ας µπορε. να χρησιµοποι,σει το δ.κτυο CPNI µνο στη δι>ρκεια µιας
κλ,σης που ;κανε ο καταναλωτ,ς. Επιπλ;ον, πληροφορηθ,καµε απ τη FCC τι
ο τηλεπικοινωνιακς φορ;ας δεν θα πρ;πει να χρησιµοποιε. το CPNI για την
εµπορ.α υπηρεσιν π;ραν του πεδ.ου αναζ,τησης του καταναλωτ,. Τ;λος,
εφσον ο καταναλωτ,ς πρ;πει να εγκρ.νει τη χρ,ση του CPNI για το σκοπ
αυτ, η δι>ταξη αυτ, δεν αποτελε. κατ> καµ.α ;ννοια «εξα.ρεση».
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Οι προτεινµενες διατ>ξεις επιτρ;πουν, σε λ.γες περιπτσεις, τη χρ,ση ,
κοινοπο.ηση απρρητων πληροφοριν υγε.ας, χωρ.ς ειδικ, εξουσιοδτηση
των προσπων που τα αφορο4ν. Οι περιπτσεις αυτ;ς περιλαµβ>νουν για
παρ>δειγµα τη σφαιρικ, επισκπηση του υγειονοµικο4 συστ,µατος, την
εκτ;λεση του νµου και επε.γοντα περιστατικ> (βλ;πε § 164.510). Η χρ,ση
και κοινοπο.ηση απρρητων πληροφοριν υγε.ας θα πρ;πει να περιορ.ζεται στον ελ>χιστο απαιτο4µενο γκο πηλροφοριν (βλ;πε § 164.506).
Η επιτρεπµενη χρ,ση για την οπο.α προβλ;πεται ρητ, >δεια στις
προτεινµενες κανονιστικ;ς ρυθµ.σεις συν>δουν κατ> καννα µε τις αρχ;ς
ασφαλο4ς λιµ;να , διαφορετικ> επιτρ;πονται απ κ>ποια >λλη εξα.ρεση.
Για παρ>δειγµα, η εφαρµογ, του νµου και ο δικαστικς διακανονισµς
επιτρ;πονται, επειδ, πρκειται για ιατρικ, ;ρευνα. Tλλες χρ,σεις, πως η
γενικ, επισκπηση του υγειονοµικο4 συστ,µατος, η λειτουργ.α της
δηµσιας υγε.ας και τα κρατικ> συστ,µατα δεδοµ;νων υγε.ας εξυπηρετο4ν το δηµσιο συµφ;ρον. Η κοινοπο.ηση πληροφοριν για την
επεξεργασ.α πληρωµν και ασφαλ.στρων υγειονοµικ,ς περ.θαλψης ε.ναι
απαρα.τητη για την παροχ, υγειονοµικ,ς περ.θαλψης. Οι χρ,σεις σε
περ.πτωση ;κτακτης αν>γκης, για την επιλογ, της σωστ,ς θεραπε.ας, ταν
δεν ε.ναι δυνατ, η συγκατ>θεση του ασθενο4ς , για τον προσδιορισµ των
στοιχε.ων ταυττητας , της αιτ.ας θαν>του, προστατε4ουν τα ζωτικ>
συµφ;ροντα του προσπου που αφορο4ν τα δεδοµ;να και >λλων. Οι
χρ,σεις για τη διαχε.ριση του εν ενεργε.α στρατιωτικο4 προσωπικο4 και
>λλων ειδικν κατηγοριν προσπων βοηθο4ν την ορθ, εκτ;λεση των
στρατιωτικν καθηκντων , >λλων παρµοιων καταστ>σεων επε.γοντος
χαρακτ,ρα. σε κ>θε περ.πτωση, οι χρ,σεις αυτ;ς ;χουν περιορισµ;νη
εφαρµογ, στους καταναλωτ;ς.
Αποµ;νει µνο η χρ,ση προσωπικν πληροφοριν που γ.νεται απ
νοσοκοµειακ> ιδρ4µατα για την κατ>ρτιση µητρων ασθενν. Παρλο
που η χρ,ση αυτ, δεν φθ>νει το επ.πεδο του «ζωτικο4» συµφ;ροντος, τα
µητρα ε.ναι χρ,σιµα για τουςασθενε.ς, τους φ.λους και τους συγγενε.ς
τους. Το πεδ.ο και αυτ,ς της εξουσιοδοτηµ;νης χρ,σης ε.ναι περιορισµ;νο.
Εποµ;νως, η εξα.ρεση απ τις αρχ;ς που ισχ4ουν για τις χρ,σεις µε «ρητ,
>δεια» που προβλ;πονται για το σκοπ αυτ απ το νµο παρουσ.αζει
ελ>χιστο κ.νδυνο για την ιδιωτικ, ζω, των ασθενν.
Νοµοθετικ) πρ$ξη (Fair Credit Reporting Act)
Η Επιτροπ, ;χει εκφρ>σει την ανησυχ.α της για την εξα.ρεση µε β>ση τις
«ρητ;ς >δειες» επειδ, θα µπορο4σε να «οδηγ,σει στην πρ>ξη στον
καθορισµ της καταλληλτητας» της νοµοθετικ,ς πρ>ξης (FCRA). ∆εν
συµβα.νει µως κ>τι τ;τοιο. Λγω του µη καθορισµο4 της καταλληλτητας
της FCRA, οι οργανισµο. των ΗΠΑ που θα ;πρεπε διαφορετικ> να
βασιστο4ν σ’ αυτν τον καθορισµ, πρ;πει τρα να προσχωρ,σουν στις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να απ λες τις απψεις. Αυτ σηµα.νει τι στην
περ.πτωση που οι απαιτ,σεις της FCRA υπερβα.νουν το επ.πεδο
προστασ.ας που περιλαµβ>νεται στις αρχ;ς αυτ;ς, οι οργανισµο. των
ΗΠΑ πρ;πει να τηρ,σουν µνο την FCRA. Αντιθ;τως, στην περ.πτωση
που δεν αρκε. η FCRA, ττε οι οργανισµο. αυτο. θα πρ;πει να
συµµορφσουν τις πρακτικ;ς τους µε αυτ;ς τις αρχ;ς. Η εξα.ρεση δεν
µπορε. να µεταβ>λει αυτ, τη βασικ, διαπ.στωση. Σ4µφωνα µε τις
διατ>ξεις της, η εξα.ρεση ισχ4ει µνο στην περ.πτωση που ο σχετικς
νµος ρητ> επιτρ;πει µια συµφεριφορ> που αντιβα.νει στις αρχ;ς του
ασφαλο4ς λιµ;να. Η εξα.ρεση δεν µπορε. να επεκταθε. στα σηµε.α που οι
απαιτ,σεις FCRA απλ> και µνο δεν καλ4πτουν τις αρχ;ς του ασφαλο4ς
λιµ;να (1).
Με >λλα λγια, δεν θεωρο4µε τι εξα.ρεση σηµα.νει πως ο, τιδ,ποτε δεν
ε.ναι υποχρεωτικ καλ4πτεται απ «ρητ, >δεια». Επιπλ;ον, η εξα.ρεση
ισχ4ει µνο ταν η ρητ, >δεια που προβλ;πεται απ τον αµερικανικ νµο
αντιβα.νει στις απαιτ,σεις των αρχν ασφαλο4ς λιµ;να. Ο σχετικς νµος
πρ;πει να ανταποκρ.νεται και στα δυο αυτ> κριτ,ρια πριν επιτραπε. η
προσχρηση στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να.
Το τµ,µα 604 της FCRA, για παρ>δειγµα, εξουσιοδοτε. ρητ> τις υπηρεσ.ες
εµπορικν πληροφοριν να κοινοποιο4ν πληροφορ.ες για τους καταναλωτ;ς σε δι>φορες περιπτσεις (βλ;πε FCRA § 604). Ε>ν κατ> τον τρπο
αυτ, το τµ,µα 604 εξουσιοδοτε. τις υπηρεσ.ες εµπορικν πληροφοριν να
ενεργο4ν αντ.θετα µε τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να, ττε οι υπηρεσ.ες
αυτ;ς θα πρ;πει να κ>νουν χρ,ση της εξα.ρεσης (εκτς φυσικ> και ε>ν

(1 )

Η συζ,τησ, µας αυτ, δεν θα πρ;πει να εκληφθε. ως παραδοχ, τι η FCRA δεν
παρ;χει «επαρκ,» προστασ.α. Σε κ>θε αξιολγηση της FCRA πρ;πει να
συνεκτιµ>ται η προστασ.α που παρ;χεται απ το νµο στο σ4νολ του και να
µην εστι>ζεται στις εξαιρ;σεις πως συµβα.νει στην περ.πτωση αυτ,.
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ισχ4ει κ>ποια >λλη εξα.ρεση). Οι υπηρεσ.ες αυτ;ς πρ;πει να τηρο4ν τις
δικαστικ;ς εντολ;ς και τις κλητε4σεις του «grand jury» και η χρ,ση
εµπορικν πληροφοριν απ τις εξουσιοδοτηµ;νες υπηρεσ.ες, τους
κοινωνικο4ς φορε.ς και τους φορε.ς παιδικ,ς µ;ριµνας εξυπηρετε. ;να
δηµσιο σκοπ [βλ;πε § 604(a)(1), (3)(D), και (4)]. Κατ> συν;πεια, η
υπηρεσ.α εµπορικν πληροφοριν δεν υποχρεο4ται να προσφ4γει στην
εξα.ρεση της «ρητ,ς >δειας» για το σκοπ αυτ. Nταν ενεργε. σε
συµφων.α µε τις γραπτ;ς οδηγ.ες του καταναλωτ,, ττε τηρε. εξ
ολοκλ,ρου τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να [οµο.ως, § 604(a)(2)]. Κατ>
τον .διο τρπο, οι πληροφορ.ες για τους καταναλωτ;ς µπορο4ν να
κοινοποιο4νται για επαγγελµατικο4ς σκοπο4ς µνο µε τη γραπτ,
συµφων.α του .διου του καταναλωτ, [βλ;πε §§ 604(a)(3)(B) και
(b)(2)(A)(ii)] και οι πληροφορ.ες για τις εµπορικ;ς , ασφαλιστικ;ς
συναλλαγ;ς που δεν ;χουν γ.νει µε πρωτοβουλ.α του καταναλωτ, µνο
εφσον ο καταναλωτ,ς δεν ;χει ζητ,σει να εξαιρεθε. απ τις απαιτ,σεις
αυτ;ς [βλ;πε § 604(c)(1)(B)]. Επ.σης η FCRA απαγορε4ει στις υπηρεσ.ες
εµπορικν πληροφοριν να υποβ>λλουν ιατρικ;ς πληροφορ.ες για
επαγγελµατικο4ς σκοπο4ς χωρ.ς τη συγκατ>θεση του καταναλωτ, [βλ;πε
§ 604(g)]. Οι χρ,σεις αυτ;ς εµπ.πτουν στις αρχ;ς της ειδοπο.ησης και
δυναττητας επιλογ,ς. Tλλοι σκοπο. που επιτρ;πονται απ το τµ,µα 604
περιλαµβ>νουν συναλλαγ;ς στις οπο.ες συµµετ;χει ο καταναλωτ,ς και
επιτρ;πονται απ τις αρχ;ς για το λγο αυτ [βλ;πε § 604 (a)(3)(A) και (F)].
Η τελευτα.α χρ,ση που «επιτρ;πεται » απ το τµ,µα 604 αφορ> τη
δευτερογεν, αγορ> [βλ;πε § 604(a)(3)(E)]. ∆εν υπ>ρχει αντ.φαση µεταξ4
της χρ,σης των πληροφοριν που αφορο4ν τους πελ>τες και των αρχν
του ασφαλο4ς λιµ;να per se. Ε.ναι αλ,θεια τι η FCRA δεν ζητε. απ τις
υπηρεσ.ες εµπορικν πληροφοριν, για παρ>δειγµα, να ειδοποιο4ν και να
ζητο4ν τη συγκατ>θεση των καταναλωτν ταν εκδ.δουν πληροφορ.ες για
το σκοπ τους. Ωστσο, επαναλαµβ>νουµε το ζ,τηµα τι η απουσ.α
απα.τησης δεν σηµα.νει «ρητ, >δεια» να ενεργε. κ>ποιος κατ> τρπο
διαφορετικ απ τον προβλεπµενο. Κατ> τον .διο τρπο, το τµ,µα 608
επιτρ;πει στις υπηρεσ.ες εµπορικν πληροφοριν να παρ;χουν ορισµ;νες
προσωπικ;ς πληροφορ.ες στις κρατικ;ς υπηρεσ.ες. Η «εξουσιοδτηση»
αυτ, δεν δικαιολογε. την αθ;τηση των δεσµε4σεων της υπηρεσ.ας
εµπορικν πληροφοριν να τηρε. τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να. Αυτ
;ρχεται σε αντ.θεση µε τα >λλα παραδε.γµατα που αναφ;ραµε µε β>ση τα
οπο.α οι εξαιρ;σεις απ τις απαιτ,σεις ειδοπο.ησης και δυναττητα
επιλογ,ς χρησιµε4ουν για τη «ρητ, >δεια» της χρ,σης προσωπικν
πληροφοριν χωρ.ς ειδοπο.ηση , δυναττητα επιλογ,ς.
Συµπ%ρασµα
Απ την, αν και περιορισµ;νη, εξ;ταση αυτν των νµων προκ4πτουν τα
παρακ>τω:
— Η «ρητ, >δεια», κατ> το νµο, επιτρ;πει τη χρ,ση , κοινοπο.ηση
προσωπικν πληροφοριν χωρ.ς την προηγο4µενη συγκατ>θεση του
ενδιαφεροµ;νου. εποµ;νως, η εξα.ρεση περιορ.ζεται στις αρχ;ς της
κοινοπο.ησης και επιλογ,ς.
— Στις περισστερες περιπτσεις, οι εξαιρ;σεις που επιτρ;πονται απ το
νµο ε.ναι αυστηρ> διατυπωµ;νες στε να ισχ4ουν για ειδικ;ς
περιπτσεις και για ειδικο4ς σκοπο4ς. Σε κ>θε περ.πτωση, ο νµος
απαγορε4ει τη µη εξουσιοδοτηµ;νη χρ,ση προσωπικν πληροφοριν
που δεν εµπ.πτουν σε αυτ το πλα.σιο.
— Σχεδν σε λες τις περιπτσεις, η εξουσιοδοτηµ;νη χρ,ση ,
κοινοπο.ηση, αντανακλντας το νοµοθετικ της χαρακτ,ρα, εξυπηρετε. ;να δηµσιο συµφ;ρον.
— Σχεδν σε λες τις περιπτσεις, οι εξουσιοδοτηµ;νες χρ,σεις ε.τε
συν>δουν πλ,ρως µε τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να ε.τε εµπ.πτουν σε
κ>ποια απ τις υπλοιπες επιτρεπµενες εξαιρ;σεις.
Συµπερασµατικ>, η εξα.ρεση για «ρητ;ς >δειες» σε ;να νµο θα ε.ναι,
κατ> π>σα πιθαντητα, απ τη φ4ση της µ>λλον περιορισµ;νη ως προς το
πεδ.ο εφαρµογ,ς της.
Γ. Συγχωνεσεις και εξαγορς
Η οµ>δα εργασ.ας του >ρθρου 29 εκφρ>ζει τις επιφυλ>ξεις της για τις
περιπτσεις κατ> τις οπο.ες ;νας οργανισµς που ;χει προσχωρ,σει στις
αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να εξαγορ>ζεται απ , συγχωνε4εται µε µια
εταιρε.α που δεν ;χει αναλ>βει δεσµε4σεις στον τοµ;α αυτ. Η οµ>δα
εργασ.ας, ωστσο, φα.νεται να θεωρε. δεδοµ;νο τι η ν;α εταιρε.α δεν
ε.ναι υποχρεωµ;νη να τηρε. τις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να για τις
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προσωπικ;ς πληροφορ.ες που ;χει στην κατοχ, της η εξαγορασθε.σα
εταιρε.α, αλλ> αυτ δεν ε.ναι απαρα.τητο να συµβε. µε β>ση τον
αµερικανικ νµο. Ο γενικς καννας που ισχ4ει στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες
σε περιπτσεις συγχωνε4σεων και εξαγορν ε.ναι τι η εταιρε.α που
εξαγορ>ζει το µεγαλ4τερο µ;ρος των µετοχν µιας >λλης εταιρε.ας, κατ>
καννα αναλαµβ>νει τις υποχρεσεις και ευθ4νες της εξαγορασθε.σας
εταιρε.ας [βλ;πε 15 Flechter Cyclopedia of the Law of Private Corporations §
7117 (1990). βλ;πε επ.σης Model Bus. Corp. Act § 11.06(3) (1979) («η
δηµιουργο4µενη εταιρε.α φ;ρει εξ ολοκλ,ρου την ευθ4νη των δεσµε4σεων
των εταιρειν που συµµετ;χουν στη συγχνευση»)]. Με >λλα λγια, η
εταιρε.α που δηµιουργε.ται µετ> απ µια συγχνευση , εξαγορ> ενς
οργανισµο4 ασφαλο4ς λιµ;να µε τη µ;θοδο αυτ, δεσµε4εται απ τις
υποχρεσεις σε θ;µατα ασφαλο4ς λιµ;να του τελευτα.ου.
Επιπλ;ον, ακµη και ε>ν η συγχνευση , εξαγορ> πραγµατοποι,θηκε
µ;σω της αγορ>ς των στοιχε.ων ενεργητικο4, οι υποχρεσεις της
εξαγορασθε.ας εταιρε.ας δεσµε4ουν σε ορισµ;νες περιπτσεις την
ιδιοκτ,τρια εταιρε.α (βλ;πε 15 Flechter, § 7122). Ακµη και ε>ν δεν
διατηρηθο4ν οι υποχρεσεις 4στερα απ µια συγχνευση, ωστσο, αξ.ζει
να σηµειωθε. τι δεν θα ε.χαν διατηρηθε. ο4τε 4στερα απ µια συγχνευση
κατ> την οπο.α τα δεδοµ;να θα µεταβιβ>ζονταν απ την Ευρπη β>σει
σ4µβασης — µοναδικ, βισιµη εναλλακτικ, λ4ση για τις αρχ;ς του
ασφαλο4ς λιµ;να σον αφορ> µεταβιβ>σεις δεδοµ;νων στις Ηνωµ;νες
Πολιτε.ες. Επιπλ;ον, τα ;γγραφα ασφαλο4ς λιµ;να πως ;χουν αναθεωρηθε. επιβ>λλουν σε κ>θε οργανισµ ασφαλο4ς λιµ;να να κοινοποιε. στο
Υπουργε.ο Εµπορ.ου κ>θε τυχν εξαγορ> και επιτρ;πουν τη συν;χιση της
µεταβ.βασης δεδοµ;νων στο δι>δοχο οργανισµ µνο εφσον ο δι>δοχος
οργανισµς προσχωρ,σει στις αρχ;ς του ασφαλο4ς λιµ;να (βλ;πε FAQ 6).
Πρ>γµατι, οι Ηνωµ;νες Πολιτε.ες ;χουν αναθεωρ,σει πλ;ον το πλα.σιο
του ασφαλο4ς λιµ;να και ζητο4ν απ τους οργανισµο4ς των ΗΠΑ να
διαγρ>φουν τις πληροφορ.ες που ;χουν λ>βει στο πλα.σιο του ασφαλο4ς
λιµ;να εφσον δεν θα αναλ>βουν τις δεσµε4σεις του ασφαλο4ς λιµ;να ,
δεν ;χουν εφαρµσει >λλες κατ>λληλες προϋποθ;σεις ασφαλε.ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
14 Ιουλ.ου 2000
John Mogg
Γενικ ∆ιευθυντ,, Γ∆ Εσωτερικ,ς Αγορ>ς
Ευρωπαϊκ, Επιτροπ,
Γραφε.ο C 107-6/72
Rue de la Loi/Wetstraat 200
Β-1049 Βρυξ;λλες
Αγαπητ; κ. Mogg,
Κατανο τι αν;κυψαν δι>φορα ζητ,µατα σε σχ;ση µε την επιστολ, που
σας απη4θυνα µε ηµεροµην.α 29ης Μαρτ.ου 2000. Προκειµ;νου να
αποσαφην.σω την αρµοδιτητ> µας στους τοµε.ς εκε.νους στους οπο.ους
αν;κυψαν τα ζητ,µατα, σας απευθ4νω την παρο4σα επιστολ,, η οπο.α,
για λγους διευκλυνσης της συνεννησ,ς µας στο µ;λλον, προσθ;τει ν;α
στοιχε.α και ανακεφαλαινει µ;ρος του κειµ;νου της προηγο4µενης
αλληλογραφ.ας µας.
Κατ> τις επισκ;ψεις σας στα γραφε.α µας και στην αλληλογραφ.α σας
;χετε θ;σει δι>φορα ερωτ,µατα σχετικ> µε τις αρµοδιτητες της FTC των
Ηνωµ;νων Πολιτειν, σον αφορ> την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς στο
Internet. Σκ;φτηκα τι θα ,ταν χρ,σιµο να συνοψ.σω τις προηγο4µενες
απαντ,σεις µου και να παρ>σχω πρσθετες πληροφορ.ες σχετικ> µε την
αρµοδιτητα της εν λγω επιτροπ,ς να επιλαµβ>νεται ζητηµ>των
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς των καταναλωτν τα οπο.α εγε.ρατε στην
τελευτα.α σας επιστολ,. Ρωτ>τε συγκεκριµ;να ε>ν 1. η FTC ;χει
αρµοδιτητα σε σχ;ση µε τη διαβ.βαση δεδοµ;νων σχετικ> µε την
απασχληση σε περ.πτωση που η διαβ.βαση αυτ, παραβι>ζει τις αρχ;ς
«ασφαλο4ς λιµ;να» των ΗΠΑ. 2. η FTC ;χει αρµοδιτητα σε σχ;ση µε τα
µη κερδοσκοπικ> συστ,µατα πιστοπο.ησης της συµµρφωσης µε τους
καννες προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς. 3. ο FTC Act εφαρµζεται τσο
στις offline δραστηριτητες σο και στις online δραστηριτητες, και 4. τι
συµβα.νει ταν η αρµοδιτητα της FTC αλληλεπικαλ4πτεται µε την
αρµοδιτητα >λλων αρχν εφαρµογ,ς του νµου.
Εφαρµογ) του FTC Act στην προστασ α της ιδιωτικ)ς ζω)ς
Η αρµοδιτητα της οµοσπονδιακ,ς επιτροπ,ς εµπορ.ου στον τοµ;α αυτ
ορ.ζεται στο τµ,µα 5 του FTC Act, που απαγορε4ει τις «αθ;µιτες , δλιες
εν;ργειες , πρακτικ;ς» οι οπο.ες αφορο4ν , επηρε>ζουν τις εµπορικ;ς
συναλλαγ;ς (1). Ως δλια πρακτικ, νοε.ται η δ,λωση, η παρ>λειψη , η
πρακτικ, εκε.νη που µπορε. να παραπλαν,σει σφρονες καταναλωτ;ς µε
απτ τρπο. Μια πρακτικ, χαρακτηρ.ζεται αθ;µιτη ε>ν βλ>πτει ουσιαστικ> , µπορε. να βλ>ψει καταναλωτ;ς και δεν µπορε. ευλγως να
αποφευχθε. ο4τε να αντισταθµιστε. απ οφ;λη για τους καταναλωτ;ς ,
τον ανταγωνισµ (2).
Ορισµ;νες πρακτικ;ς συλλογ,ς πληροφορ.ων ε.ναι πιθανν να παραβι>ζουν τον FTC Act. Για παρ>δειγµα, ε>ν ;νας ιστοχρος (web side)
ισχυρ.ζεται ψευδς τι συµµορφνεται µε µια δεδηλωµ;νη πολιτικ,
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς , µε ;να σ4νολο κατευθυντ,ριων γραµµν
αυτορρ4θµισης, το τµ,µα 5 του FTC Act παρ;χει τη νοµικ, β>ση για τη
δ.ωξη µιας τ;τοιας ψευδο4ς δ,λωσης ως δλιας εν;ργειας. Πρ>γµατι,

Βλ;πε 15 U.S.C. § 45. Ο νµος Fair Credit Reporting Act εφαρµζεται επ.σης στη
συλλογ, δεδοµ;νων απ το Internet και στις πωλ,σεις µ;σω Internet που
ανταποκρ.νονται στους θεσµοθετηµ;νους ορισµο4ς της «;κθεσης για τους
καταναλωτ;ς » και του «οργανισµο4 µελ;της καταναλωτικν θεµ>των».
(2) Βλ;πε 5 U.S.C. § 45(n).
(1 )

2000D0520 — EL — 25.08.2000 — 000.001 — 47
!B

εφαρµσαµε µε επιτυχ.α το νµο για να εδραισουµε αυτ, την αρχ, (1).
Επιπλ;ον, η FTC αποφ>σισε τι µπορε. να προσβ>λλει τις πρακτικ;ς που
θ.γουν κατ>φωρα την ιδιωτικ, ζω, ως αθ;µιτες δυν>µει του τµ,µατος 5,
ε>ν οι εν λγω πρακτικ;ς αφορο4ν παιδι> , τη χρ,ση εξαιρετικ>
ευα.σθητων πληροφοριν, πως ε.ναι τα χρηµατοπιστωτικ> στοιχε.α και
τα ιατρικ> ιστορικ> (2). Η FTC ;χει κιν,σει και εξακολουθε. να κινε.
διαδικασ.ες εφαρµογ,ς του νµου καταβ>λλοντας ενεργητικ;ς προσπ>θειες παρακολο4θησης και διερε4νησης και µ;σω της εκδ.κασης προσφυγν που γ.νονται απ αυτορρυθµιστικο4ς και >λλους οργανισµο4ς,
συµπεριλαµβανοµ;νων των κρατν µελν της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης.
Συµβολ) στην αυτορρ1θµιση
Η FTC θα δ.νει προτεραιτητα στις προσφυγ;ς για µη συµµρφωση µε τις
κατευθυντ,ριες γραµµ;ς αυτορρ4θµισης που ;χουν υποβ>λει οργανισµο.
πως ο BBBOnline και ο TRUSTe (3). Η προσ;γγιση αυτ, συν>δει µε την
µακροχρνια σχ;ση µας µε το National Advertising Review Board (NARB) του
Better Business Bureau, που παραπ;µπει στην FTC καταγγελ.ες στον τοµ;α
της διαφ,µισης. Το National Advertising Division (NAD) του NARB εκδικ>ζει
καταγγελ.ες που αφορο4ν τη διαφ,µιση σε εθνικ επ.πεδο µε µια
διαδικασ.α διαιτησ.ας. Nταν ;να µ;ρος αρνε.ται να συµµορφωθε. µε
απφαση του NAD, η υπθεση παραπ;µπεται στην FTC. Τα µ;λη της FTC
εξετ>ζουν την καταγγελλµενη διαφ,µιση κατ> προτεραιτητα προκειµ;νου να αποφασ.σουν ε>ν παραβι>ζει τον FTC Act και συχν> επιτυγχ>νουν
να τερµατ.σουν την καταγγελλµενη πρακτικ, , να πε.σουν το µ;ρος να
συµµορφωθε. µε τη διαδικασ.α του NARB.
Οµο.ως, η FTC εξετ>ζει κατ> προτεραιτητα προσφυγ;ς µη συµµρφωσης
µε τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να που προ;ρχονται απ κρ>τη µ;λη της ΕΕ.
Nπως και µε τις προσφυγ;ς εκ µ;ρους αµερικανικν αυτορρυθµιστικν
οργανισµν, οι συνεργ>τες µας εξετ>ζουν οποιεσδ,ποτε πληροφορ.ες
σχετικ> µε το ε>ν η καταγγελλµενη πρακτικ, παραβι>ζει , δεν
παραβι>ζει το τµ,µα 5 του FTC Act. Η δ;σµευση αυτ, περιλαµβ>νεται
επ.σης στις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να στο πλα.σιο των συχνν ερωτ,σεων
(ΣΕ αριθ. 11) σχετικ> µε την εφαρµογ, των αποφ>σεων.
GeoCities: η πρ7τη υπθεση µη συµµρφωσης µε τους καννες προτασ ας
της ιδιωτικ)ς ζω)ς στο Internet που υποβλ)θηκε στην FTC
Η πρτη υπθεση της FTC σχετικ> µε την παραβ.αση της ιδιωτικ,ς ζω,ς
στο Internet, η υπθεση GeoCities, βασ.στηκε στην αρµοδιτητα της FTC
β>σει του τµ,µατος 5 (4). Στην περ.πτωση αυτ, η FTC ισχυρ.στηκε τι η
εταιρε.α GeoCities ;δωσε ψευδ, εικνα τσο σε ενηλ.κους σο και σε

Βλ;πε GeoCities, Docket No. C-3849 (τελικ, απφαση 12ης Φεβρουαρ.ου 1999)
(διατ.θεται στη διε4θυνση www.ftc.gov/os/1999/9902/9823015d%26o.htm). Liberty
Financial Cos., Docket No. C-3891 (τελικ, απφαση 12ης Αυγο4στου 1999)
(διατ.θεται στη διε4θυνση www.ftc.gov/opa/1999/9905/younginvestor.htm). Βλ;πε
επ.σης Children’s Online Privacy Protection Act Rule (COPPA), 16 C.F.R. Part 312
(διατ.θεται στη διε4θυνση www.ftc.gov/opa/1999/9910/childfinal.htm). Ο νµος
COPPA, που τ;θηκε σε ισχ4 τον προηγο4µενο µ,να, απαιτε. απ τους φορε.ς
εκµετ>λλευσης ιστοχρων που απευθ4νονται σε παιδι> ηλικ.ας κ>τω των 13
ετν , οι οπο.οι εσκεµµ;να συλλ;γουν προσωπικ;ς πληροφορ.ες απ παιδι>
ηλικ.ας κ>τω των 13 ετν να εφαρµζουν τις προδιαγραφ;ς θεµιτν πρακτικν
συλλογ,ς πληροφοριν που ορ.ζονται απ το νµο.
2
( ) Βλ;πε FTC v. Touch Tone, Inc., Civil Action No 99-WM-783 (D.Co.) (κατατ;θηκε
στις 21 Απριλ.ου 1999) στη διε4θυνση www.ftc.gov/opa/1999/9904/touchtone.htm.
Staff Opinion Letter, της 17ης Ιουλ.ου 1997, που εκδθηκε σε απ>ντηση αναφορ>ς
που κατ;θερε το Center for Media Education, στη διε4θυνση
www.ftc.gov/os/1997/9707/cenmed.htm.
(3) Πρ>γµατι, η FTC προσ;φυγε σε ;να οµοσπονδιακ δικαστ,ριο κατ> του
Toysmart.com, ενς συστ,µατος πιστοπο.ησης της συµµρφωσης της TRUSTe,
ζητντας τη λ,ψη προσωρινν µ;τρων µε σχετικ, επανορθωτικ, δ,λωση για να
παρεµποδιστε. η πληση εµπιστευτικν πληροφοριν προσωπικο4 χαρακτ,ρα
που αφορο4ν τους πελ>τες και συλλ;γονται στον ιστοχρο της εταιρε.ας κατ>
παραβ.αση της πολιτικ,ς περ. προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς της .διας της
εταιρε.ας. Η FTC ενηµερθηκε σχετικ> µε την εν λγω πιθαν, παραβ.αση του
νµου απευθε.ας απ την TRUSTe. [FTC v. Toysmart.com, LLC, Civil Action No.
00-11341-RGS (D.Ma.) (υποβλ,θηκε στις 11 Ιουλ.ου 2000) (διατ.θεται στη
διε4θυνση www.ftc.gov/opa/2000/07/toysmart.htm)].
(4) Βλ;πε GeoCities, Docket No. C-3849 (τελικ, απφαση της 12ης Φεβρουαρ.ου
1999) (διατ.θεται στη διε4θυνση www.ftc.gov/os/1999/9902/9823015d%26o.htm).
(1 )
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παιδ> του τρπου µε τον οπο.ον επρκειτο να χρησιµοποιηθο4ν τα
δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα. Σ4µφωνα µε την καταγγελ.α της FTC, η
GeoCities δ,λωσε τι ορισµ;να δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα που
συν;λεγε στον ιστοχρο της προορ.ζονται για εσωτερικ, χρ,ση , µε σκοπ
να παρασχεθο4ν στους καταναλωτ;ς συγκεκριµ;νες διαφηµιστικ;ς προσφορ;ς και προϊντα , υπηρεσ.ες που ε.χαν ζητ,σει και τι ορισµ;νες
συµπληρωµατικ;ς «προαιρετικ;ς» πληροφορ.ες δεν επρκειτο να αποκαλυφθο4ν χωρ.ς την >δεια του καταναλωτ,. Στην πραγµατικτητα, τα
δεδοµ;να αυτ> αποκλ4πτονταν σε τρ.τους που τα χρησιµοποιο4σαν για να
απευθ4νουν στους συνδροµητ;ς προσκλ,σεις εµπορικο4 χαρακτ,ρα π;ρα
απ τα ρια που ε.χαν αποδεχθε.. Η καταγγελ.α κατηγορο4σε επ.σης τη
GeoCities για εφαρµογ, δλιων πρακτικν σχετικ> µε τη συλλογ,
δεδοµ;νων απ παιδι>. Σ4µφωνα µε την καταγγελ.α της FTC, η GeoCities
δ,λωσε τι διαχειριζταν κ>ποιες παιδικ;ς σελ.δες στον ιστοχρο της και
τι διατηρο4σε η .δια τα δεδοµ;να που συν;λεγε κατ’ αυτν τον τρπο.
Στην πραγµατικτητα, τις σελ.δες αυτ;ς στον ιστοχρο διαχειρ.ζονταν
τρ.τα µ;ρη τα οπο.α συν;λεγαν και διατηρο4σαν τα δεδοµ;να.
Ο διακανονισµς που επιτε4χθηκε απαγορε4ει στη GeoCities να παραποιε.
το σκοπ για τον οπο.ο συλλ;γει , χρησιµοποιε. δεδοµ;να προσωπικο4
χαρακτ,ρα που αφορο4ν τους καταναλωτ;ς, συµπεριλαµβανοµ;νων των
παιδιν. Η απφαση υποχρενει την επιχε.ρηση να περιλ>βει σε
ευδι>κριτο σηµε.ο του ιστοχρου της µια σαφ, ανακο.νωση σχετικ> µε
την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς, στην οπο.α να δηλνει στους
καταναλωτ;ς τι ε.δους δεδοµ;να συλλ;γονται και για ποιο σκοπ, σε
ποιους θα αποκαλυφθο4ν και µε ποιον τρπο µπορο4ν οι καταναλωτ;ς να
;χουν πρσβαση στα εν λγω δεδοµ;να και να τα απαλε.ψουν.
Προκειµ;νου να εξασφαλ.ζεται ο γονικς ;λεγχος, ο διακανονισµς
απαιτε. επ.σης απ τη GeoCities να λαµβ>νει τη συγκατ>θεση των γον;ων
πριν απ τη συλλογ, δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ παιδι>
ηλικ.ας δδεκα ετν και κ>τω. Σ4µφωνα µε την απφαση, η GeoCities
οφε.λει να ειδοποι,σει τα µ;λη της και να τους παρ>σχει τη δυναττητα να
απαλε.ψουν τα προσωπικ> τους δεδοµ;να απ τις β>σεις δεδοµ;νων της
GeoCities και οποιουδ,ποτε τρ.του µ;ρους. Ο διακανονισµς ορ.ζει ρητ>
τι η GeoCities οφε.λει να απαλε.ψει τα δεδοµ;να τους, εκτς ε>ν οι γονε.ς
συγκατατεθο4ν ρητ> για τη διατ,ρηση και χρ,ση των δεδοµ;νων. Τ;λος,
υποχρενεται η GeoCities να επικοινων,σει µε τρ.τα µ;ρη στα οπο.α ;χει
προηγουµ;νως αποκαλ4ψει τα εν λγω δεδοµ;να και να ζητ,σει να τα
απαλε.ψουν (1).
ReverseAuction.com
Τον Ιανου>ριο του 2000 η FTC ;κρινε παραδεκτ, την καταγγελ.α κατ> της
ReverseAuction.com µε την οπο.α κατ;ληξε σε συµβιβασµ. Η
ReverseAuction.com ε.ναι ;νας ιστοχρος πλειστηριασµν σε απευθε.ας
σ4νδεση (online), που, σ4µφωνα µε τους ισχυρισµο4ς, λ>µβανε δεδοµ;να
προσωπικο4 χαρακτ,ρα για τους καταναλωτ;ς απ ανταγωνιστικ
ιστοχριο (eBay.com) και στη συν;χεια ;στελνε παραπλανητικ> ηλεκτρονικ> µην4µατα στους καταναλωτ;ς εκε.νους που ενδιαφ;ρονταν για τις
δραστηριτητες αυτ;ς, χωρ.ς να τα ;χουν ζητ,σει (2). Ισχυριστ,καµε στην
καταγγελ.α µας τι η ReverseAuction παραβ.αζε το τµ,µα 5 του FTC Act
λαµβ>νοντας δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα, τα οπο.α περιλ>µβαναν

(1 )

(2 )

Η FTC διευθ;τησε στη συν;χεια ;να >λλο ζ,τηµα που ε.χε να κ>νει µε τη
συλλογ, προσωπικν δεδοµ;νων απ παιδι> στο Internet. Η Liberty Financial
Companies, Inc., διαχειριζταν ;ναν ιστοχρο µε τ.τλο Website Young Investor που
απευθυνταν σε παιδι> και εφ,βους, και αφορο4σε κυρ.ως ζητ,µατα σχετικ> µε
τη διαχε.ριση χρηµ>των και µε τις επενδ4σεις. Η FTC ισχυρ.στηκε τι ο
ιστοχρος παρουσ.αζε ψευδς τι τα προσωπικ> δεδοµ;να που συλλ;γονται
απ παιδι> στο πλα.σιο µιας ;ρευνας θα διατηρο4νται ανων4µως και τι θα
αποστελλταν δελτ.ο τ4που µε ηλεκτρονικ ταχυδροµε.ο καθς και βραβε.α
στους συµµετ;χοντες στην ;ρευνα. Στην πραγµατικτητα, τα προσωπικ>
δεδοµ;να σχετικ> µε τα παιδι> και µε την οικονοµικ, κατ>σταση των
οικογενειν τους διατηρο4νταν µε αναγνωρ.σιµο τρπο και δεν απεστ>λη ο4τε
δελτ.ο τ4που ο4τε βραβε.ο. Ο συµβιβασµς απαγορε4ει αυτο4 του ε.δους τις
ψευδε.ς δηλσεις στο µ;λλον και απαιτε. απ τη Liberty Financial να
περιλαµβ>νει ανακο.νωση για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς στους
παιδικο4ς ιστοχρους της και να λαµβ>νει την επαληθε4σιµη γονικ, συγκατ>θεση πριν απ τη συλλογ, δεδοµ;νων προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ παιδι>
[Βλ;πε Liberty Financial Cos., Docket No. C-3891 (τελικ, απφαση της 12ης
Αυγο4στου 1999) (διατ.θεται στη διε4θυνση www.ftc.gov/opa/1999/9905/
younginvestor.htm)].
Βλ;πε ReverseAuction.com, Inc., Civil Action No. 000032 (D.D.C.) (κατατ;θηκε στις
6 Ιανουαρ.ου 2000) (ανακοινωθ;ν τ4που και προτ>σεις στη διε4θυνση
www.ftc.gov/opa/2000/01/reverse4.htm).
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τις ηλεκτρονικ;ς διευθ4νσειςτων χρηστν του eBay και τους προσωπικο4ς
κωδικο4ς αναγνρισ,ς τους (user ID), και στ;λνοντας παραπλανητικ>
ηλεκτρονικ> µην4µατα.
Nπως περιγρ>φεται στην καταγγελ.α, πριν λ>βει τις πληροφορ.ες αυτ;ς η
ReverseAuction ε.χε εγγραφε. ως χρ,στης του eBay και ε.χε συµφων,σει να
συµµορφωθε. µε τις αρχ;ς και µε τη συµφων.α για την προστασ.α της
ιδιωτικ,ς ζω,ς των χρηστν του eBay. Η συµφων.α προστατε4ει την
ιδιωτικ, ζω, των καταναλωτν απαγορε4οντας στους χρ,στες του eBay
να συλλ;γουν και να χρησιµοποιο4ν δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα για
µη εγκεκριµ;νη χρ,ση, πως ε.ναι η αποστολ, µη ζητηθ;ντων εµπορικν
ηλεκτρονικν µηνυµ>των. (τσι, ισχυριστ,καµε καταρχ,ν στην καταγγελ.α µας τι η ReverseAuction δ,λωσε ψευδς τι θα συµµορφωνταν µε τη
συµφων.α για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς των χρηστν του eBay,
γεγονς που αποτελε. δλια πρακτικ, σ4µφωνα µε το τµ,µα 5. Ισχυριστ,καµε εξ>λλου στην καταγγελ.α µας τι η χρ,ση των πληροφοριν απ
τη ReverseAuction για την αποστολ, µη ζητηθ;ντων εµπορικν ηλεκτρονικν µηνυµ>των, κατ> παρ>βαση της συµφων.ας περ. προστασ.ας της
ιδιωτικ,ς ζω,ς των χρηστν, αποτελο4σε αθ;µιτη εµπορικ, πρακτικ,
β>σει του τµ,µατος 5.
∆ε4τερον, ισχυριστ,καµε στην καταγγελ.α τι τα ηλεκτρονικ> µην4µατα
προς τους καταναλωτ;ς περιε.χαν ;ναν παραπλανητικ τ.τλο ο οπο.ος
πληροφορο4σε τον κ>θε αποδ;κτη τι ο προσωπικος κωδικς αναγνρισ,ς του για τον eBay «εκπν;ει προσεχς». Τ;λος, ισχυριστ,καµε τι τα
ηλεκτρονικ> µην4µατα υποδ,λωναν ψευδς τι ο eBay προµ,θευε >µεσα
, ;µµεσα τη ReverseAuction µε δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα για τους
χρ,στες του eBay , τι συµµετε.χε κατ’ >λλο τρπο στη δι>δοση µη
ζητηθ;ντων ηλεκτρονικν µηνυµ>των.
Ο διακανονισµς που π;τυχε η FTC απαγορε4ει στη ReverseAuction να
επαναλ>βει τις παραβ>σεις αυτ;ς στο µ;λλον. Απαιτε. επ.σης απ τη
ReverseAuction να ειδοποι,σει τους καταναλωτ;ς οι οπο.οι, µετ> το
ηλεκτρονικ µ,νυµα που ;λαβαν απ τη ReverseAuction, ;χουν εγγραφε.
, πρκειται να εγγραφο4ν στη ReverseAuction. Η ειδοπο.ηση αυτ, θα
πρ;πει να ενηµερνει τους καταναλωτ;ς τι οι κωδικο. αναγνρισ,ς τους
για τον eBay δεν επρκειτο να εκπνε4σουν στον eBay και τι ο ιστοχρος
eBay δεν γνριξε ο4τε ε.χε επιτρ;ψει να διαδσει η ReverseAuction µη
ζητηθ;ντα ηλεκτρονικ> µην4µατα. Η ειδοπο.ηση θα πρ;πει επ.σης να δ.νει
στους καταναλωτ;ς αυτο4ς τη δυναττητα να ακυρσουν την εγγραφ,
τους στην ReverseAuction και να επιβ>λουν τη διαγραφ, των δεδοµ;νων
προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ τη β>ση δεδοµ;νων της ReverseAuction.
Επιπλ;ον, η απφαση υποχρενει τη ReverseAuction να απαλε.ψει και να
µη χρησιµοποι,σει ο4τε να αποκαλ4ψει τα δεδοµ;να προσωπικο4
χαρακτ,ρα για τους συνδροµητ;ς του eBay που ;λαβαν ηλεκτρονικ
µ,νυµα της ReverseAuction αλλ> δεν ;χουν εγγραφε. στη ReverseAuction.
Τ;λος, σ4µφωνα µε προηγο4µενες αποφ>σεις της FTC στον τοµ;α της
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς, ο διακανονισµς απαιτε. απ τη
ReverseAuction να δηλσει τις αρχ;ς που εφαρµζει στον τοµ;α της
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς στο χρο της στο Internet και περι;χει
διεξοδικ;ς διατ>ξεις τ,ρησης αρχε.ων που θα επιτρ;ψουν στην FTC να
παρακολουθ,σει τη συµµρφωση µε τις εν λγω αρχ;ς.
Η υπθεση της ReverseAuction καταδεικν4ει τι η FTC ε.ναι αποφασισµ;νη
να λ>βει µ;τρα εφαρµογ,ς του νµου προκειµ;νου να στηρ.ξει τις
προσπ>θειες αυτορρ4θµισης της βιοµηχαν.ας για την προστασ.α της
ιδιωτικ,ς ζω,ς των καταναλωτν στο Internet. Πρ>γµατι, µε την υπθεση
αυτ, κρ.θηκαν µε >µεσο τρπο πρακτικ;ς που υπονµευαν τις αρχ;ς και
τη συµφων.α για την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς των καταναλωτν και
που µπορο4σαν να υποσκ>ψουν την εµπιστοσ4νη των καταναλωτν στα
µ;τρα προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς που λαµβ>νουν οι επιχειρ,σεις
παροχ,ς υπηρεσιν στο Internet. Επειδ, η υπθεση αυτ, ε.χε να κ>νει µε
την υπεξα.ρεση απ µια επιχε.ρηση δεδοµ;νων για τους καταναλωτ;ς τα
οπο.α προστατε4ονται β>σει των αρχν που εφ>ρµοζε µια >λλη
επιχε.ρηση σχετικ> µε την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς, µπορε. να
παρουσι>ζει ιδια.τερο ενδιαφ;ρον στο πλα.σιο των ανησυχιν που ;χουν
εκφραστε. σχετικ> µε την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς κατ> τη
διαβ.βαση δεδοµ;νων µεταξ4 επιχειρ,σεων διαφορετικν χωρν.
Παρ> τα µ;τρα εφαρµογ,ς του νµου που ;χει λ>βει η FTC στις υποθ;σεις
GeoCities, Liberty Financial Cos. και ReverseAuction, η εξουσ.α της σον
αφορ> την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς σε ορισµ;νους τοµε.ς παροχ,ς
υπηρεσιν σε απευθε.ας σ4νδεση (online) ε.ναι πιο περιορισµ;νη. Nπως
σηµεινεται παραπ>νω, η συλλογ, και η χρ,ση δεδοµ;νων προσωπικο4
χαρακτ,ρα χωρ.ς τη συγκατ>θεση των ενδιαφεροµ;νων εµπ.πτει στον FTC
Act µνον ταν αποτελε. δλια , αθ;µιτη εµπορικ, πρακτικ,. (τσι, ο εν
λγω νµος δεν µπορε. µ>λλον να εφαρµοστε. στις πρακτικ;ς ενς
ιστοχρου που συλλ;γει δεδοµ;να προσωπικο4 χαρακτ,ρα απ τους
καταναλωτ;ς, χωρ.ς ωστσο να παραποιε. το σκοπ για τον οπο.ο
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συλλ;γει τα δεδοµ;να και χωρ.ς να χρησιµοποιε. , να δηµοσιε4ει τα
δεδοµ;να αυτ> κατ> τρπο που να µπορε. να βλ>ψει ουσιαστικ> τους
καταναλωτ;ς. Επ.σης, προς το παρν, η FTC δεν ;χει π>ντοτε την εξουσ.α
να επιβ>λλει στους φορε.ς που συλλ;γουν πληροφορ.ες απ το Internet την
εφαρµογ, οποιωνδ,ποτε , κ>ποιων συγκεκριµ;νων αρχν προστασ.ας
της ιδιωτικ,ς ζω,ς (1). Nπως δηλνεται παραπ>νω ωστσο, το γεγονς τι
µια επιχε.ρηση δεν συµµορφνεται µε δεδηλωµ;νες αρχ;ς προστασ.ας της
ιδιωτικ,ς ζω,ς µπορε. να θεωρηθε. δλια πρακτικ,.
Επιπλ;ον, η αρµοδιτητα της FTC στον τοµ;α αυτ καλ4πτει αθ;µιτες ,
δλιες εν;ργειες , πρακτικ;ς µνον εφσον «αφορο4ν , επηρε>ζουν τις
εµπορικ;ς συναλλαγ;ς». Η συλλογ, δεδοµ;νων απ εµπορικο4ς φορε.ς
που προωθο4ν προϊντα , υπηρεσ.ες και η συλλογ, και χρ,ση δεδοµ;νων
για εµπορικο4ς σκοπο4ς ανταποκρ.νονται πιθανς στην προϋπθεση της
«εµπορικ,ς συναλλαγ,ς». Απ την >λλη πλευρ> πολλ> >τοµα , φορε.ς
ενδ;χεται να συλλ;γουν δεδοµ;να απ το Internet χωρ.ς καν;ναν εµπορικ
σκοπ και εποµ;νως να µην εµπ.πτουν στην αρµοδιτητα της οµοσπονδιακ,ς επιτροπ,ς εµπορ.ου. Ως παρ>δειγµα µπορο4ν να αναφερθο4ν τα
«β,µατα συζητ,σεων» ταν τα διαχειρ.ζονται µη εµπορικο. φορε.ς, π.χ.
φιλανθρωπικο. οργανισµο..
Τ;λος, σον αφορ> τη βασικ, αρµοδιτητα της FTC επ. των εµπορικν
πρακτικν, υπ>ρχουν µια σειρ> θεσµοθετηµ;νες πλ,ρεις , µερικ;ς
εξαιρ;σεις, που περιορ.ζουν την ικαντητα της FTC να απαντ,σει
ολοκληρωµ;να και διεξοδικ> στις ανησυχ.ες που εκφρ>ζονται για την
προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς στο Internet. Μεταξ4 αυτν συγκαταλ;γονται οι απαλλαγ;ς µεγ>λου αριθµο4 επιχειρ,σεων που χρησιµοποιο4ν σε
µεγ>λο βαθµ πληροφορ.ες για τους καταναλωτ;ς πως ε.ναι οι τρ>πεζες,
οι ασφαλιστικ;ς εταιρε.ες και οι αεροπορικ;ς εταιρε.ες. Nπως γνωρ.ζετε,
οι φορε.ς αυτο. εµπ.πτουν στην αρµοδιτητα >λλων οργανισµν σε
οµοσπονδιακ επ.πεδο , σε επ.πεδο πολιτειν, πως ε.ναι οι οµοσπονδιακο. τραπεζικο. οργανισµο. , το Υπουργε.ο Μεταφορν.
Για τις υποθ;σεις που εµπ.πτουν στην αρµοδιτητ> της η FTC δ;χεται και,
εφσον της το επιτρ;πουν οι προι της, επιλαµβ>νεται καταγγελιν που
;χουν υποβ>λει καταναλωτ;ς ταχυδροµικς και τηλεφωνικς µ;σω του
κ;ντρου απαντ,σεων στους καταναλωτ;ς (CRC) και πιο πρσφατα µ;σω
του ιστοχρου της (2). Το CRC δ;χεται καταγγελ.ες απ λους τους

Για το λγο αυτ, η FTC δ,λωσε σε κατ>θεση της στο Κογκρ;σο τι χρει>ζεται
.σως να θεσπιστο4ν πρσθετα νοµοθετικ> κε.µενα προκειµ;νου να υποχρεωθο4ν λοι οι αµερικανικο. εµπορικο. ιστοχροι που απευθ4νονται σε καταναλωτ;ς να συµµορφωθο4ν µε συγκεκριµ;νες πρακτικ;ς αντικειµενικ,ς πληροφρησης των καταναλωτν [βλ;πε «Consumer Privacy on the World Wide Web»,
κατ>θεση στις 21 Ιουλ.ου 1998 στην υποεπιτροπ, τηλεπικοινωνιν, εµπορ.ου
και προστασ.ας των καταναλωτν της επιτροπ,ς εµπορ.ου της βουλ,ς των
αντιπροσπων των Ηνωµ;νων Πολιτειν (το ;γγραφο υπ>ρχει στη διε4θυνση
www.ftc.gov/os/9807/privac98.htm)]. Η FTC δεν ;χει ακµη ζητ,σει τη θ;σπιση
αυτ, της νοµοθεσ.ας προκειµ;νου να δσει την ευκαιρ.α στις επιχειρ,σεις που
καταβ>λλουν προσπ>θειες αυτορρ4θµισης να καταδε.ξουν τι οι ορθ;ς
πρακτικ;ς στον τοµ;α της πληροφρησης στους ιστοχρους ε.ναι ευρ;ως
διαδεδοµ;νες. Στην ;κθεση της FTC προς το Κογκρ;σο σχετικ> µε την
προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς στο Internet τον Ιο4νιο του 1998 τον Ιο4νιο του
1998 [(βλ;πε «Privacy Online: A Report to Congress» (η ;κθεση διατ.θεται στη
διε4θυνση www.ftc.gov/reports/privacy3/toc.htm)] η FTC συνιστ> τη θ;σπιση
νοµοθεσ.ας που να επιβ>λλει στους εµπορικο4ς ιστοχρους να λαµβ>νουν τη
συγκατ>θεση των γον;ων πριν απ τη συλλογ, δεδοµ;νων προσωπικο4
χαρακτ,ρα απ παιδι> ηλικ.ας κ>τω των 13 ετν (βλ;πε υποσηµε.ωση 3
παραπ>νω). Π;ρυσι η ;κθεση της FTC µε τ.τλο «Self-Regulation and Privacy
Online: A Federal Trade Commission Report to Congress», Ιο4λιος 1999 (διατ.θεται
στη διε4θυνση www.ftc.gov/os/1999/9907/index.htm#13), διαπ.στωσε επαρκ, προδο στον τοµ;α της αυτορρ4θµισης και για το λγο αυτ επ;λεξε να µη συστ,σει
ακµη τη θ;σπιση νοµοθεσ.ας.
Το Μ>ιο 2000, η FTC υπ;βαλε µια τρ.τη ;κθεση προς το Κογκρ;σο µε τ.τλο
«Privacy Online: Fair Information Practices in the Electronic Marketplace » (η ;κθεση
διατ.θεται στη διε4θυνση www.ftc.gov/os/2000/05/index.htm#22) στην οπο.α
εξετ>ζεται η πρσφατη ;ρευνα της FTC σχετικ> µε τους εµπορικο4ς ιστοχρους
και σχετικ> µε τη συµµρφωσ, τους µε τα χρηστ> ,θη που δι;πουν την παροχ,
πληροφοριν. Στην ;κθεση επ.σης διατυπνεται η σ4σταση (της πλειοψηφ.ας
της εν λγω επιτροπ,ς) να ψηφ.σει το Κογκρ;σο νοµοθεσ.α µε την οπο.α θα
εξασφαλ.ζεται ;να βασικ επ.πεδο προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς σον αφορ>
τους εµπορικο4ς ιστοχρους οι οπο.οι ε.ναι προσανατολισµ;νοι προς τους
πελ>τες. Η FTC θα υποβ>λει π>λι ;κθεση στο Κογκρ;σο τις επµενες εβδοµ>δες
σχετικ> µε την προδο που ;χει επιτευχθε. σον αφορ> την αυτορρ4θµιση.
(2) Βλ;πε http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm για το ;ντυπο της FTC για την υποβολ,
καταγγελ.ας σε απευθε.ας σ4νδεση (online).
(1 )
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καταναλωτ;ς συµπεριλαµβανοµ;νων εκε.νων που διαµ;νουν σε κρ>τη
µ;λη της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης. Ο FTC Act επιτρ;πει στην FTC να λαµβ>νει
προσωριν> µ;τρα για την πρληψη µελλοντικν παραβ>σεων του FTC Act
καθς και να αποφασ.ζει σχετικ> µε την αποζηµ.ωση των καταναλωτν
που υπ;στησαν βλ>βη. Nταν υποβ>λλεται καταγγελ.α, προσπαθο4µε
ωστσο να ελ;γξουσε ε>ν η επιχε.ρηση για την οπο.α πρκειται ;χει
επιδοθε. κατ’ επαν>ληψη σε καταχρηστικ;ς πρακτικ;ς, επειδ, δεν
επιλ4ουµε διαφορ;ς µεµονωµ;νων καταναλωτν. Κατ> το παρελθν η
FTC εξασφ>λισε αποζηµισεις για πολ.τες τσο των Ηνωµ;νων Πολιτειν
σο και >λλων χωρν (1). Η FTC θα εξακολουθ,σει να ασκε. την
αρµοδιτητ> της, στις κατ>λληλες περιπτσεις, προκειµ;νου να αποζηµινονται οι πολ.τες >λλων χωρν οι οπο.οι ;χουν υποστε. βλ>βη λγω
δλιων πρακτικν που εµπ.πτουν στην αρµοδιτητ> της.
∆εδοµ%να απασχλησης
Στην τελευτα.α σας επιστολ, ζητ,σατε πρσθετες διευκριν.σεις σχετικ> µε
την αρµοδιτητα της FTC στον τοµ;α των δεδοµ;νων απασχλησης.
Πρτον, θ;σατε το ερτηµα ε>ν η FTC µπορε. να λ>βει µ;τρα, δυν>µει του
τµ,µατος 5, εναντ.ον επιχε.ρησης που δηλνει τι συµµορφνεται µε τις
αµερικανικ;ς αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να αλλ> διαβιβ>ζει , χρησιµοποιε.
δεδοµ;να σχετικ> µε την απασχληση κατ> τρπο που παραβι>ζει τις εν
λγω αρχ;ς. Θ;λουµε να σας διαβεβαισουµε τι εξετ>σαµε προσεκτικ>
τις νοµοθετικ;ς διατ>ξεις που ορ.ζουν την εντολ, της FTC, τα συναφ,
;γγραφα και τη συναφ, νοµολογ.α και συµπερ>ναµε τι η FTC ;χει την
.δια αρµοδιτητα για τα δεδοµ;να που αφορο4ν την απασχληση πως
και για οµοιαδ,ποτε >λλα δεδοµ;να που εµπ.πτουν στο τµ,µα 5 του FTC
Act (2). Με >λλα λγια, µπορο4µε να λ>βουµε µ;τρα σε περιπτσεις
δεδοµ;νων που συνδ;ονται µε την απασχληση ε>ν µια υπθεση
προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς ανταποκρ.νεται στα κριτ,ρια που
επιβ>λλουν τη λ,ψη µ;τρων εφαρµογ,ς του νµου (αθ;µιτες , δλιες
πρακτικ;ς).
Θα θ;λαµε επ.σης να αποκρο4σουµε κ>θε >ποψη που ισχυρ.ζεται τι η
ικαντητα της FTC να λαµβ>νει µ;τρα εφαρµογ,ς του νµου για την
προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς περιορ.ζεται σε καταστ>σεις στις οπο.ες µια
επιχε.ρηση ;χει εξαπατ,σει µεµονωµ;νους καταναλωτ;ς. Πρ>γµατι, πως
κατ αδε ικν4ουν σα φς τ α µ;τ ρα που ; λαβε στην υπ θε ση
ReverseAuction (3), η FTC κινε. διαδικασ.α για τη λ,ψη µ;τρων εφαρµογ,ς
του νµου µε σκοπ την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς ταν, στο πλα.σιο
της διαβ.βασης δεδοµ;νων µεταξ4 επιχειρ,σεων, µια επιχε.ρηση φ;ρεται
να ;χει ενεργ,σει παρ>νοµα ;ναντι >λλης επιχε.ρησης, µε αποτ;λεσµα
πιθανς να υφ.στανται βλ>βη τσο οι καταναλωτ;ς σο και οι
επιχειρ,σεις. Πιστε4ουµε τι τ;τοιες ε.ναι περ.που οι καταστ>σεις στις
οπο.ες ε.ναι πιθαντερο να ανακ4ψει ζ,τηµα σχετικ> µε τα δεδοµ;να
απασχλησης αφο4 τα δεδοµ;να απασχλησης που αφορο4ν Ευρωπα.ους
διαβιβ>ζονται απ ευρωπαϊκ;ς επιχειρ,σεις σε αµερικανικ;ς επιχειρ,σεις
που ;χουν δεσµευτε. να τηρ,σουν τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να.
Επιθυµο4µε ωστσο να επισηµ>νουµε κ>ποιες περιπτσεις στις οπο.ες το
περιθριο δρ>σης της FTC ε.ναι περιορισµ;νο. Πρκειται, ιδ.ως, για
περιπτσεις στις οπο.ες η υπθεση αντιµετωπ.ζεται ,δη στο παραδοσιακ
πλα.σιο επ.λυνσης εργατικν διαφορν, πιθαντητα στο πλα.σιο µιας
εργατικ,ς αγωγ,ς , µιας προσφυγ,ς σε διαιτησ.α , µιας καταγγελ.ας για
αθ;µιτη εργατικ, πρακτικ, στο National Labor Relations Board. Αυτ θα
συν;βαινε για παρ>δειγµα ε>ν ;νας εργοδτης ε.χε αναλ>βεικ>ποια
δ;σµευση σχετικ> µε τη χρ,ση προσωπικν δεδοµ;νων στο πλα.σιο
συλλογικ,ς σ4µβασης εργασ.ας και ;νας υπ>λληλος , ;να συνδικ>το

Για παρ>δειγµα, σε µια πρσφατη περ.πτωση που αφορο4σε τραπεζικ,
πυραµ.δα στο Internet η FTC εξασφ>λισε αποζηµισεις για 15 622 καταναλωτ;ς
συνολικο4 4ψους 5,5 εκατοµµυρ.ων δολαρ.ων. Οι καταναλωτ;ς δι;µεναν στις
Ηνωµ;νες Πολιτε.ες και σε 70 ξ;νες χρες (βλ;πε www.ftc.gov/opa/
9807/fortunar.htm. www.ftc.gov/opa/9807/ftcrefund01.htm).
(2) Εκτς ε>ν προβλ;πεται ειδικ, εξα.ρεση απ τις νοµοθετικ;ς διατ>ξεις που
ορ.ζουν την εντολ, της FTC, η αρµοδιτητα που ;χει η εν λγω επιτροπ, β>σει
του FTC Act επ. πρακτικν «που αφορο4ν , επηρε>ζουν τις εµπορικ;ς
συναλλαγ;ς» ;χει τα .δια ρια µε τις συνταγµατικ;ς εξουσ.ες του Κογκρ;σου
β>σει της ρ,τρας εµπορ.ου, United States v. American Building Maintenance
Industries, 422 U.S. 271, 277 n. 6 (1975). Η αρµοδιτητα της FTC περιλαµβ>νει
εποµ;νως τις πρακτικ;ς που εφαρµζονται στον τοµ;α της απασχλησης απ
επιχειρ,σεις και απ κλ>δους του διεθνο4ς εµπορ.ου.
3
( ) Βλ;πε «Online Auction Site Settles FTC Privacy Charges», ανακοινωθ;ν τ4που της
FTC (6 Ιανουαρ.ου 2000), διατ.θεται στη διε4θυνση http://www.ftc.gov/
opa/2000/01/reverse4.htm.
(1 )
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ισχυριζταν τι ο εργοδτης παραβ.αζε τη συµφων.α. Η FTC δεν θα
παρεν;βαινε µ>λλον σε µια τ;τοια διαδικασ.α (1).
Αρµοδιτητα σε σχ%ση µε συστ)µατα πιστοπο ησης της συµµρφωσης µε
τους καννες προστασ ας της ιδιωτικ)ς ζω)ς
∆ε4τερον, ρωτ>τε ε>ν η FTC ;χει αρµοδιτητα επ. συστηµ>των πιστοπο.ησης της συµµρφωσης που διαχειρ.ζονται µηχανισµο4ς επ.λυσης των
διαφορν στις Ηνωµ;νες Πολιτε.ες, ταν τα εν λγω συστ,µατα
διαστρεβλνουν το ρλο τους κατ> την εφαρµογ, των αρχν ασφαλο4ς
λιµ;να και επιλαµβ>νονται ατοµικν καταγγελιν, τη στιγµ, που απ
τεχνικ, >ποψη τα συστ,µατα δεν ε.ναι κερδοσκοπικο4 χαρακτ,ρα.
Προκειµ;νου να καθορ.σει ε>ν ;χει αρµοδιτητα σε σχ;ση µε ;ναν φορ;α
που δηλνει τι ε.ναι µη κερδοσκοπικς, η FTC µελετ> προσεκτικ> ε>ν ο
εν λγω φορ;ας δεν επιζητε. το κ;ρδος για τον .διο αλλ> το µεταβιβ>ζει
στα µ;λη του. Η FTC επικαλ;στηκε µε επιτυχ.α την αρµοδιτητ> της επ.
των προαναφερµενων φορ;ων και στις 24 ΜαWου 1999 το αντατο
δικαστ,ριο των ΗΠΑ στην υπθεση California Dental Association v. Federal
Trade Commission αποφ>σισε ονφωνα τι η FTC ,ταν αρµδια να κρ.νει
µια εθελοντικ, µη κερδοσκοπικ, ;νωση των τοπικν οδοντιατρικν
εταιρειν σε µια υπθεση αντιµονοπωλιακ,ς νοµοθεσ.ας. Το δικαστ,ριο
;κρινε τα εξ,ς:
Ο FTC Act πρ;πει να εφαρµζεται χι µνο στους φορε.ς «που επιζητο4ν
το κ;ρδος για .διο λογαριασµ» (βλ;πε U.S.C. § 44) αλλ> επ.σης στους
φορε.ς που αποσκοπο4ν στο κ;ρδος «για λογαριασµ των µελν τους». …
∆4σκολα θα µπορο4σε να φανταστε. κανε.ς τι το Κογκρ;σο θ;λησε να
θεσπ.σει µια τσο στεν, ;ννοια των οργανσεων παροχ,ς βο,θειας
δ.νοντας την ευκαιρ.α µε ;ναν τ;τοιο περιορισµ σε ορισµ;νες οργανσεις
να µην εµπ.πτουν στην αρµοδιτητα της FTC τη στιγµ, που οι σκοπο. του
FTC Act απαιτο4ν την παρ;µβασ, της.
Με δυο λγια, προκειµ;νου να καθορ.σει ε>ν ;χει αρµοδτητα επ. ενς
συγκεκριµ;νου µη κερδοσκοπικο4 φορ;α που διαχειρ.ζεται ;να σ4στηµα
πιστοπο.ησης της συµµρφωσης, η FTC οφε.λει να εξετ>σει συγκεκριµ;να
σε ποιο βαθµ ο εν λγω φορ;ας επιτρ;πει στα µ;λη του να πραγµατοποιο4ν κ;ρδη. Ε>ν ο εν λγω φορ;ας διαχειρ.ζεται το σ4στηµα πιστοπο.ησης της συµµρφωσης ;τσι στε να αποκοµ.ζει κ;ρδη για τα µ;λη του,
ε.ναι πιθ>νο η FTC να ε.ναι αρµδια. Εξ>λλου, η FTC ;χει πιθανς
αρµοδιτητα επ. συστηµ>των πιστοπο.ησης της συµµρφωσης που δ.νουν
ψευδ, εικνα της νοµικ,ς τους κατ>στασης ως µη κερδοσκοπικν
φορ;ων.
Προστασ α των δεδοµ%νων προσωπικο1 χαρακτ)ρα στις υπηρεσ ες offline
Τρ.τον, σηµεινετε τι η προηγο4µενη αλληλογραφ.α µας αφορο4σε
κυρ.ως την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς στον τοµ;α των υπηρεσ.ων
online (Internet). Μπορε. ο τοµ;ας αυτς να αποτ;λεσε βασικ µ;ληµα της
FTC επειδ, ε.ναι σηµαντικ, συνιστσα της αν>πτυξης του ηλεκτρονικο4
εµπορ.ου, ωστσο ο FTC Act χρονολογε.ται απ το 1914 και εφαρµζεται
επ.σης στις υπηρεσ.ες offline. Συνεπς, δικουµε εταιρε.ες που ασκο4ν
δραστηριτητες offline ταν εφαρµζουν αθ;µιτες , δλιες πρακτικ;ς σον
αφορ> την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω, των καταναλωτν (2). Πρ>γµατι,
σε µια υπθεση που εισ,γαγε η FTC π;ρυσι, στην υπθεση FTC v.
TouchTone Information, Inc.) (3). ;νας «µεσ.της πληροφοριν» κατηγορ,θηκε τι λ>µβανε και πωλο4σε παρανµως εµπιστευτικ> δεδοµ;να για την
οικονοµικ, κατ>σταση ορισµ;νων καταναλωτν. Η FTC ισχυρ.στηκε τι η
Touch Tone λ>µβανε πληροφορ.ες για τους καταναλωτ;ς µε δι>φορα
προσχ,µατα χρησιµοποιντας τεχνικ;ς ;ρευνας που αρχικ> χρησιµοποι-

(1 )

(2 )

(3 )

Ο προσδιορισµς µιας πρακτικ,ς ως «αθ;µιτης εργατικ,ς πρακτικ,ς» , ως
παραβ.ασης συλλογικ,ς σ4µβασης εργασ.ας ε.ναι τεχνικο4 χαρακτ,ρα και
συν,θως αυτ το κρ.νουν τα ειδικ> δικαστ,ρια επ.λυσης εργατικν διαφορν
που εκδικ>ζουν τις καταγγελ.ες, πως οι διαιτητ;ς και το NRLB.
Nπως γνωρ.ζετε απ προγεν;στερες συζητ,σεις µας ο µνος Fair Credit Reporting
Act εξουσιοδοτε. επ.σης την FTC να προστατε4ει την εµπιστευτικτητα των
προσωπικν δεδοµ;νων οικονοµικο4 χαρακτ,ρα εντς των ορ.ων του νµου και
η FTC εξ;δωσε πρσφατα απφαση σε σχ;ση µε αυτ το ζ,τηµα [(βλ;πε In the
Matter of Trans Union, Docket No. 9255 (1η Μαρτ.ου 2000) (το ανακοινωθ;ν τ4που
και η γνωµοδτηση διατ.θενται στην διε4θυνση www.ftc.gov/os/2000/03/
index.htm#1)].
Βλ;πε Civil Action 99-WM-783 (D.Colo.) (διατ.θεται στη διε4θυνση
http:/www.ftc.gov/opa/1999/9904/touchtone.htm) (δοκιµαστικ, συµφων.α σο εκκρεµε. η απφαση).
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,θηκαν απ τον κλ>δο των ιδιωτικν ερευνητν οι οπο.οι προσπαθο4σαν
να εκµαιε4σουν προσωπικ;ς πληροφορ.ες για >λλους προβ>λλοντας
ψευδε.ς προφ>σεις, κατ> καννα τηλεφωνικς. Στην υπθεση αυτ,, που
εισ,χθη στις 21 Απριλ.ου 1999 στο οµοσπονδιακ δικαστ,ριο του
Κολορ>ντο, ζητε.ται η επιβολ, ασφαλιστικν µ;τρων και η επιστροφ,
λων των παρ>νοµα αποκοµισθ;ντων κερδν.
Αλληλεπικ$λυψη αρµοδιοτ)των
Τ;λος, θ;τετε το ερτηµα της αλληλεπ.δρασης µεταξ4 της αρµοδιτητας
της FTC και της αρµοδιτητας >λλων αρχν εφαρµογ,ς του νµου, ιδ.ως
σε περιπτσεις στις οπο.ες υπ>ρχει δυνητικς αλληλεπικ>λυψη αρµοδιοτ,των. (χουµε αναπτ4ξειστεν;ς σχ;σεις εργασ.ας µε πολυ>ριθµες >λλες
αρχ;ς εφαρµογ,ς του νµου, συµπεριλαµβανοµ;νων των οµοσπονδιακν
οργανισµν τραπεζικ,ς εποπτε.ας και των γενικν εισαγγελ;ων των
πολιτειν. Συντον.ζουµε τις ;ρευν;ς µας πολ4 συχν> ;τσι στε να
αξιοποιο4µε στο µ;γιστο δυνατ βαθµ τους πρους µας σε περιπτσεις
αλληλεπικ>λυψης αρµοδιοτ,των. Επ.σης, υποβ>λλουν συχν> ζητ,µατα
στους κατ>λληλους οµοσπονδιακο4ς , πολιτειακο4ς φορε.ς προς διερε4νηση.
Ελπ.ζω η ανασκπηση αυτ, να σας ε.ναι χρ,σιµη. Ε.µαι στη δι>θεσ, σας
για περαιτ;ρω πληροφορ.ες που ενδεχοµ;νως χρει>ζεστε.
Με τιµ,,
Robert Pitofsky
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

John Mogg
Γενικ ∆ιευθυντ,, Γ∆ Εσωτερικ,ς Αγορ>ς
Ευρωπαϊκ, Επιτροπ,
Γραφε.ο C 107-6/72
Rue de la Loi/Wetstraat 200
Β-1049 Βρυξ;λλες
Κ4ριε Γενικ; ∆ιευθυντ>,
Σας απευθ4νω την παρο4σα επιστολ, µετ> απ α.τηση του Υπουργε.ου
Εµπορ.ου των ΗΠΑ για να σας εξηγ,σω το ρλο του Υπουργε.ου
Μεταφορν στην προστασ.α του ιδιωτικο4 β.ου των καταναλωτν σον
αφορ> τις πληροφορ.ες που παρ;χουν στις αεροπορικ;ς εταιρε.ες.
Το Υπουργε.ο Μεταφορν ενθαρ4νει την αυτορρ4θµιση ως τον λιγτερο
ενοχλητικ και πιο αποτελεσµατικ τρπο εξασφ>λισης της προστασ.ας
των πληροφοριν που παρ;χουν οι καταναλωτ;ς στις αεροπορικ;ς
εταιρε.ες και, κατ> συν;πεια, υποστηρ.ζει τη θ;σπιση ενς καθεσττος
ασφαλο4ς λιµ;να που θα επιτρ;πει στις αεροπορικ;ς εταιρε.ες να
ικανοποιο4ν τις απαιτ,σεις της οδηγ.ας της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης για
την προστασ.α της ιδιωτικ,ς ζω,ς σον αφορ> τις µετακιν,σεις στο
εξωτερικ της ΕΕ. Εντο4τοις, το Υπουργε.ο αναγνωρ.ζει τι, για να ;χουν
αποτ;λεσµα οι προσπ>θειες αυτορρ4θµισης, ;χει ουσιαστικ, σηµασ.α να
τηρο4νται πραγµατικ> οι αρχ;ς προστασ.ας της ιδιωτικ,ς ζω,ς που
ορ.ζονται απ το καθεστς ασφαλο4ς λιµ;να, απ τις αεροπορικ;ς
εταιρε.ες που δεσµε4ονται να τις τηρο4ν. Απ την >ποψη αυτ,, η
αυτορρ4θµιση θα πρ;πει να υποστηρ.ζεται απ την επιβολ, του νµου.
(τσι, χρησιµοποιντας τη θεσµικ, εξουσ.α που ;χει σον αφορ> την
προστασ.α των καταναλωτν, το Υπουργε.ο θα εξασφαλ.σει τη συµµρφωση των αεροπορικν εταιρειν µε τις δεσµε4σεις τους προς το κοιν
σον αφορ> το σεβασµ του ιδιωτικο4 β.ου, και θα κινε. τη διαδικασ.α τη
σχετικ, µε καταγγελ.ες για εικαζµενη µη συµµρφωση, τις οπο.ες δ;χεται
απ οργανισµο4ς αυτορρ4θµισης και >λλους φορε.ς, συµπεριλαµβανοµ;νων των κρατν µελν της Ευρωπαϊκ,ς (νωσης.
Η εξουσ.α του Υπουργε.ου για την αν>ληψη δρ>σης για επιβολ, του
νµου στον τοµ;α αυτ πηγ>ζει απ τον κδικα 49 U.S.C. 41712 που
απαγορε4ει στους αεροµεταφορε.ς να επιδ.δονται σε « αθ;µιτες ,
παραπλανητικ;ς πρακτικ;ς , να χρησιµοποιο4ν µια αθ;µιτη µ;θοδο
ανταγωνισµο4» στην πληση αεροµεταφορν, που ;χουν , ενδ;χεται να
;χουν ως αποτ;λεσµα τη βλ>βη των καταναλωτν. Το τµ,µα 41712 ε.ναι
διαρθρωµ;νο σ4µφωνα µε το τµ,µα 5 του FTC Act 15 U.S.C. 45. Εντο4τοις,
η FTC εξαιρε. τους αεροµεταφορε.ς απ τη ρ4θµιση του τµ,µατος 5 υπ
τον κδικα 15 U.S.C. 45(a)(2).
Η υπηρεσ.α µου ασχολε.ται µε τη διερε4νηση και τη δ.ωξη υποθ;σεων υπ
τον κδικα 49 U.S.C. 41712 (βλ;πε, για παρ>δειγµα, τις εντολ;ς του
Υπουργε.ου Μεταφορν 99-11-5, της 9ης Νοεµβρ.ου 1999. 99-8-23, της
26ης Αυγο4στου 1999. 99-6-1, της 1ης Ιουν.ου 1999. 98-6-24, της 22ας
Ιουν.ου 1998. 98-6-21, της 19ης Ιουν.ου 1998. 98-5-31, της 22ας ΜαWου 1998,
και 97-12-23, της 18ης ∆εκεµβρ.ου 1997). Κινο4µε τη διαδικασ.α για τις
υποθ;σεις αυτ;ς µε β>ση τις δικ;ς µας ;ρευνες καθς και επ.σηµες και
ανεπ.σηµες καταγγελ.ες που δεχµαστε απ >τοµα, ταξιδιωτικ> πρακτορε.α, αεροπορικ;ς εταιρε.ες και δηµσιες υπηρεσ.ες των ΗΠΑ και τις
αλλοδαπ,ς.
Θα ,θελα να τον.σω τι ο µη σεβασµς, εκ µ;ρους ενς αεροµεταφορ;α,του ιδιωτικο4 χαρακτ,ρα των πληροφοριν που λαµβ>νει απ τους
επιβ>τες δεν αποτελε. αφ’ εαυτο4 παρ>βαση του τµ,µατος 41712.
Εντο4τοις, ταν ;νας αεροµεταφορ;ας ;χει δεσµευτε. επισ,µως και
δηµοσ.ως να τηρε. τις αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να σον αφορ> την προστασ.α
του ιδιωτικο4 χαρακτ,ρα των πληροφοριν που λαµβ>νει σχετικ> µε τους
καταναλωτ;ς, ττε το Υπουργε.ο θα ;χει τη δυναττητα να χρησιµοποιε.
τις εξουσ.ες που ;χει δυν>µει του τµ,µατος 41712 για να εξασφαλ.σει τη
συµµρφωση µε τις αρχ;ς αυτ;ς. Εποµ;νως, ταν ;νας επιβ>της παρ;χει
πληροφορ.ες σε ;ναν αεροµεταφορ;α που ;χει δεσµευτε. να τηρε. τις αρχ;ς
του ασφαλο4ς λιµ;να, η µη τ,ρηση των αρχν ενδ;χεται να προκαλ;σει
βλ>βη στον καταναλωτ, και να αποτελε. παρ>βαση του τµ,µατος 41712.
Η υπηρεσ.α µου θα αντιµετωπ.ζει ως ζ,τηµα υψηλ,ς προτεραιτητας τη
διερε4νηση οποιασδ,ποτε τ;τοιας εικαζµενης δραστηριτητας και τη
δ.ωξη οποιασδ,ποτε υπθεσης που θα συνδ;εται µε τ;τοιες δραστηριτητες. Επ.σης, θα πληροφορο4µε το Υπουργε.ο Εµπορ.ου σχετικ> µε το
αποτ;λεσµα της κ>θε σχετικ,ς υπθεσης.
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Οι παραβ>σεις του τµ,µατος 41712 µπορο4ν να ;χουν ως αποτ;λεσµα την
;κδοση διαταγν πα4σης της αντικανονικ,ς δραστηριτητας και την
επιβολ, αστικν κυρσεων για παραβ>σεις αυτν των διαταγν. Αν και
δεν ;χουµε την εξουσ.α να επιδικ>ζουµε αποζηµισεις , να χορηγο4µε
χρηµατικ, ικανοπο.ηση στους επιµ;ρους καταγγελλντες, ;χουµε την
εξουσ.α να εγκρ.νουµε διακανονισµο4ς που προκ4πτουν απ διερευν,σεις
και υποθ;σεις που παραπ;µπτονται απ το Υπουργε.ο και οι οπο.ες
παρ;χουν στοιχε.α αξ.ας σε καταναλωτ;ς ε.τε προς ελ>φρυνση , ως
αντιστ>θµισµα για χρηµατικ;ς ποιν;ς που θα ,ταν πληρωτ;ες υπ >λλες
συνθ,κες. Αυτ το ;χουµε ,δη κ>νει στο παρελθν και µπορο4µε και
;χουµε την πρθεση να το κ>νουµε στο πλα.σιο των αρχν του ασφαλο4ς
λιµ;να ταν επιβ>λλεται απ τις περιστ>σεις. Επ.σης, οι επανειληµµ;νες
παραβ>σεις του τµ,µατος 41712 απ οποιαδ,ποτε αεροπορικ, εταιρε.α
των ΗΠΑ θα δηµιουργο4σαν επ.σης ερωτηµατικ> σον αφορ> την
δι>θεση της αεροπορικ,ς εταιρε.ας για συµµρφωση, πρ>γµα που θα
µπορο4σε, σε ακρα.ες περιπτσεις, να ;χει ως αποτ;λεσµα τη διαπ.στωση
ακαταλληλτητας της εταιρε.ας για λειτουργ.α και, εποµ;νως, την εκ
µ;ρους της απλεια της ικαντηταςοικονοµικν πρ>ξεων (βλ;πε εντολ;ς
του Υουργε.ου Μεταφορν 93-6-34, της 23ης Ιουν.ου 1993, και 93-6-11, της
9ης Ιουν.ου 1993). Αν και η διαδικασ.α αυτ, δεν αφορο4σε το τµ,µα
41712, ε.χε ως αποτ;λεσµα την αν>κληση της >δειας λειτουργ.ας ενς
αεροµεταφορ;α λγω πλ,ρους περιφρνησης των διατ>ξεων του οµοσπονδιακο4 νµου περ. αεροπορ.ας, µιας διµερο4ς συµφων.ας και των
καννων και κανονισµν του Υπουργε.ου.
Ελπ.ζω τι οι πληροφορ.ες αυτ;ς θα ε.ναι χρ,σιµες. Ε>ν ;χετε ερωτ,σεις ,
χρει>ζεστε >λλες πληροφορ.ες, παρακαλ να επικοινων,σετε µαζ. µου.
Με τιµ,,
Samuel Podberesky
Βοηθς Γενικς Σ4µβουλος Aviation
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Nσον αφορ> το >ρθρο 1 παρ>γραφος 2 στοιχε.ο β), οι κρατικο. φορε.ς των
Ηνωµ;νων Πολιτειν που ;χουν το δικα.ωµα να διερευνο4ν καταγγελ.ες
και να λαµβ>νουν µ;τρα κατ> των αθ;µιτων και δλιων πρακτικν, καθς
και για την αποζηµ.ωση των θιγοµ;νων ατµων, ανεξ>ρτητα απ τη χρα
κατοικ.ας , την ιθαγ;νει> τους, σε περ.πτωση µη συµµρφωσης προς τις
αρχ;ς ασφαλο4ς λιµ;να που εφαρµζονται σ4µφωνα µε τις συχν;ς
ερωτ,σεις, ε.ναι:
1.

η FTC, και

2.

το Υπουργε.ο Μεταφορν.

Η FTC αναλαµβ>νει δρ>ση β>σει της δικαιοδοσ.ας που της αναγνωρ.ζεται
σ4µφωνα µε το τµ,µα 5 του FTC. Η δικαιοδοσ.α της FTC β>σει του
τµ,µατος 5 αποκλε.εται σε σχ;ση µε τα ακλουθα: τραπεζικ> ιδρ4µατα,
οργανισµο4ς αποταµιε4σεων και δανε.ων και πιστωτικο4ς συνεταιρισµο4ς, τηλεπικοινωνιακο4ς οργανισµο4ς, διαπολιτειακ;ς µεταφορικ;ς
εταιρε.ες, εταιρε.ες αεροµεταφορν, εταιρε.ες συσκευασ.ας και εταιρε.ες
αποθ,κευσης. Παρ> το γεγονς τι ο ασφαλιστικς τοµ;ας δεν µνηµονε4εται ρητ> στον κατ>λογο των εξαιρ;σεων του τµ,µατος 5, ο νµος
McCarran-Ferguson Act (1) αφ,νει γενικ> τη ρ4θµιση των ασφαλιστικν
δραστηριοτ,των στις επιµ;ρους πολιτε.ες. Ωστσο, οι διατ>ξεις του FTC
ισχ4ουν και για τον ασφαλιστικ τοµ;α, εφσον οι σχετικ;ς δραστηριτητες δεν ρυθµ.ζονται απ το δ.καιο της εκ>στοτε πολιτε.ας. Οµο.ως, η FTC
Act ;χει δικαιοδοσ.α για τις αθ;µιτες , δλιες πρακτικ;ς των ασφαλιστικν
εταιρειν, ταν αυτ;ς δεν αφορο4ν ασφαλιστικ;ς δραστηριτητες.
Το Υπουργε.ο Μεταφορν των ΗΠΑ αναλαµβ>νει δρ>ση β>σει της
δικαιοδοσ.ας που του αναγνωρ.ζεται σ4µφωνα µε τον τ.τλο 49 του
τµ,µατος 41712 του κδικα των Ηνωµ;νων Πολιτειν. Το Υπουργε.ο
Μεταφορν των ΗΠΑ διερευν> υποθ;σεις που στηρ.ζονται σε δικ;ς του
;ρευνες, καθς και µετ> απ επ.σηµες και ανεπ.σηµες καταγγελ.ες που
λαµβ>νει απ ιδιτες, ταξιδιωτικο4ς πρ>κτορες, αεροµεταφορε.ς και
δηµσιους φορε.ς των ΗΠΑ , >λλων κρατν.

(1 )

Tρθρο 15 του κδικα των ΗΠΑ, § 1011 και επµενα.

