WP244 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι η επικεφαλής εποπτική αρχή;
Στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, ο γενικός κανόνας είναι ότι υπεύθυνη
για την εποπτεία των δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας ή των δραστηριοτήτων
επεξεργασίας που αφορούν πολίτες περισσότερων της μίας χώρας της ΕΕ είναι μόνο μία
εποπτική αρχή, η οποία ονομάζεται επικεφαλής εποπτική αρχή. Πρόκειται για τη λεγόμενη
αρχή της «μίας στάσης».
Η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι ο φορέας με την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των
δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας, για παράδειγμα όταν αποτελεί αντικείμενο
έρευνας εταιρεία που διενεργεί δραστηριότητες επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη.
Η επικεφαλής αρχή συντονίζει επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν ενδιαφερόμενες
εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 60-62 του κανονισμού (π.χ. μηχανισμός μίας στάσης,
αμοιβαία συνδρομή και κοινές επιχειρήσεις). Υποβάλλει κάθε σχέδιο απόφασης στις
εποπτικές αρχές που ενδιαφέρονται για το ζήτημα.
Τι είναι η διασυνοριακή επεξεργασία;
Ο μηχανισμός της επικεφαλής εποπτικής αρχής ενεργοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας. Επομένως, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί
αν συντρέχει περίπτωση διασυνοριακής επεξεργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 23) του κανονισμού ως «διασυνοριακή επεξεργασία» νοείται:
- η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε
περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή
-

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος
την επεξεργασία στην Ένωση, αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει
ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τι σημαίνει «επηρεάζει ουσιωδώς»;
Ο κανονισμός δεν παρέχει ορισμό της φράσης «επηρεάζει ουσιωδώς».
Οι εποπτικές αρχές θα ερμηνεύουν τη φράση «επηρεάζει ουσιωδώς» κατά περίπτωση. Θα
συνεκτιμώνται το πλαίσιο της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, ο σκοπός της
επεξεργασίας και παράγοντες όπως το αν η επεξεργασία:
- προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία, απώλεια ή ταλαιπωρία σε φυσικά
πρόσωπα·
- έχει ή ενδέχεται να έχει πραγματική επιρροή όσον αφορά τον περιορισμό των
δικαιωμάτων ή τη στέρηση ευκαιριών·
- επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει την υγεία, την ευεξία ή την ψυχική ηρεμία των
φυσικών προσώπων·
1

-

-

επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική ή χρηματοπιστωτική κατάσταση
ή συνθήκες των φυσικών προσώπων·
καθιστά τα φυσικά άτομα ευάλωτα σε διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση·
συνεπάγεται την ανάλυση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
άλλων αδιάκριτων δεδομένων, ιδίως δε των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
παιδιών·
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική μεταβολή της συμπεριφοράς των
φυσικών προσώπων·
έχει αβέβαιες, απρόβλεπτες ή ανεπιθύμητες συνέπειες για τα φυσικά πρόσωπα·
φέρνει το πρόσωπο σε δύσκολη θέση ή έχει λοιπές αρνητικές συνέπειες, μεταξύ
άλλων βλάβη της φήμης· ή
συνεπάγεται την επεξεργασία ευρέος φάσματος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς προσδιορίζεται η επικεφαλής εποπτική αρχή του υπευθύνου επεξεργασίας;
Αφού διαπιστωθεί ότι η υπό εξέταση επεξεργασία έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, στη
συνέχεια πρέπει να προσδιοριστεί η επικεφαλής εποπτική αρχή.
Σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού, επικεφαλής αρχής είναι η εποπτική αρχή της
χώρας στην οποία βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του οργανισμού.
Αν ο οργανισμός διαθέτει μία μόνο εγκατάσταση στην ΕΕ, αλλά η επεξεργασία επηρεάζει ή
ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός
κράτη μέλη, επικεφαλής εποπτική αρχή είναι η εποπτική αρχή του τόπου της εν λόγω μόνης
εγκατάστασης.
Αν ο οργανισμός διαθέτει διάφορες εγκαταστάσεις στην ΕΕ, η αρχή είναι ότι η κύρια
εγκατάσταση είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησης του εν λόγω οργανισμού. Εντούτοις, αν
οι αποφάσεις που αφορούν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας λαμβάνονται σε άλλη
εγκατάσταση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών,
τότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η εν λόγω εγκατάσταση. Αποτελεί ευθύνη των
υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων να προσδιορίσουν με σαφήνεια τον τόπο λήψης των
αποφάσεων που αφορούν τους σκοπούς και τα μέσα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ενδεικτικά, αν μια εταιρεία πραγματοποιεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες
διασυνοριακής επεξεργασίας και οι αποφάσεις σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων
διασυνοριακής επεξεργασίας λαμβάνονται στον τόπο της κεντρικής διοίκησης εντός της ΕΕ,
τότε θα υπάρχει μία ενιαία επικεφαλής εποπτική αρχή για όλες τις δραστηριότητες
διασυνοριακής επεξεργασίας. Η εν λόγω ενιαία επικεφαλής εποπτική αρχή θα είναι η
εποπτική αρχή του τόπου της κεντρικής διοίκησης της εταιρείας.
Ωστόσο, αν μια εταιρεία πραγματοποιεί πολλές δραστηριότητες διασυνοριακής επεξεργασίας
και οι αποφάσεις που αφορούν τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας λαμβάνονται σε
διαφορετικές εγκαταστάσεις, τότε θα υπάρχουν περισσότερες από μία επικεφαλής εποπτικές
αρχές. Οι εν λόγω επικεφαλής εποπτικές αρχές θα είναι οι αρχές του τόπου των
εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν τις αντίστοιχες
δραστηριότητες διασυνοριακής επεξεργασίας. Για την πλήρη αξιοποίηση του μηχανισμού
μίας στάσης με τη χρήση μίας ενιαίας επικεφαλής εποπτικής αρχής για το σύνολο των
δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν το
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ενδεχόμενο οργάνωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις δραστηριότητες
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μια ενιαία τοποθεσία.
Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κύριας εποπτικής αρχής του
υπευθύνου επεξεργασίας;
Οι κατωτέρω παράγοντες είναι χρήσιμοι για τον προσδιορισμό του τόπου της κύριας
εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας:
- Έχει μία μόνο εγκατάσταση στην ΕΕ;

-

Στην περίπτωση αυτή, και αν η επεξεργασία επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει
ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη,
επικεφαλής εποπτική αρχή είναι η εποπτική αρχή του τόπου της εν λόγω μόνης
εγκατάστασης.
Έχει έδρα εντός της ΕΕ;
o Στην περίπτωση αυτή, ποιος είναι ο ρόλος της έδρας, οι αποφάσεις που
αφορούν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας λαμβάνονται σ’ αυτή
την εγκατάσταση και η εν λόγω εγκατάσταση έχει την εξουσία εφαρμογής των
αποφάσεων που αφορούν τη δραστηριότητα επεξεργασίας;
o Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, υπάρχουν άλλες
εγκαταστάσεις στις οποίες:






λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες
που περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων;
έχει στην πραγματικότητα ανατεθεί η εξουσία εφαρμογής των
αποφάσεων;
είναι εγκατεστημένος ο διευθυντής (ή οι διευθυντές) που έχει τη γενική
ευθύνη διαχείρισης για τις δραστηριότητες διασυνοριακής
επεξεργασίας;
είναι καταχωρισμένοι ως εταιρεία ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο
εκτελών την επεξεργασία, εάν πρόκειται για μία επικράτεια;

Πώς προσδιορίζεται η επικεφαλής εποπτική αρχή των εκτελούντων την επεξεργασία;
O κανονισμός παρέχει επίσης τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος μίας στάσης στους
εκτελούντες την επεξεργασία που υπόκεινται στον κανονισμό και διαθέτουν εγκαταστάσεις
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
Το άρθρο 4 σημείο 16) στοιχείο β) ορίζει ότι η κύρια εγκατάσταση του εκτελούντος την
επεξεργασία είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησης του εκτελούντος την επεξεργασία στην
ΕΕ ή, εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην ΕΕ, η εγκατάσταση
του εκτελούντος την επεξεργασία στην ΕΕ στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες
επεξεργασίας (του εκτελούντος την επεξεργασία).
Εντούτοις, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 36, σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο τον
υπεύθυνο επεξεργασίας όσο και τον εκτελούντα την επεξεργασία, αρμόδια επικεφαλής
εποπτική αρχή θα είναι αυτή του υπευθύνου επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η εποπτική
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αρχή του εκτελούντος την επεξεργασία θεωρείται «ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή» και θα
πρέπει να μετέχει στη διαδικασία συνεργασίας.
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