Σχετικά με τη διάθεση στοιχείων μελών σε παρατάξεις λόγω των
επικείμενων εκλογών της 26 Σεπ 2021 του ΠΣΦ – ΝΠΔΔ
Αρχικώς, ο ΠΣΦ δύναται να παραχωρήσει στοιχεία μελών προς τις παρατάξεις
προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη προεκλογικά. λαμβάνοντας υπόψη και
την από 16-02-2012 απάντηση της ΑΠΔΠΧ προς τον ΠΣΦ, που αφορούσε στο
ίδιο ζήτημα.
Ιδιαιτέρως σημαντικό όμως,

πέραν της παραχώρησης είναι η διαδικασία

επικοινωνίας με τα μέλη, η μετέπειτα επεξεργασία και διαχείριση του αρχείου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό (EE – GDRP/ΓΚΠΔ) 2016/679 και
τον Ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σκοπός της επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά η ενημέρωση των μελών
σχετικά με τις επικείμενες εκλογές και ενθάρρυνση αυτών για την άσκηση των
δημοκρατικών τους δικαιωμάτων.
Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που θα παραχωρηθούν από τον
ΠΣΦ, θα πρέπει να περιοριστούν στα απαραίτητα με τα οποία ικανοποιούνται
οι σκοποί της επεξεργασίας, δηλαδή : 1. ΟΝΟΜΑ, 2. ΕΠΙΘΕΤΟ, 3. email,
4.αρ. κιν. τηλεφώνου.
Στο πεδίο email, θα έχουν αφαιρεθεί οι εγγραφές για τα μέλη τα οποία έχουν
επιλέξει να ΜΗΝ λαμβάνουν ενημερωτικά email από τον ΠΣΦ σύμφωνα με τη
πρακτική opt-out.
Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει πλήρες αντιληπτό από του λήπτες (παρατάξεις)
των εν λόγω αρχείων σε μορφή Excel, ότι αυτόματα με τη λήψη, αποθήκευση
και επεξεργασία του αρχείου, αποκτάται η ιδιότητα του «υπευθύνου
επεξεργασίας»

σύμφωνα

με

τα

οριζόμενα

στον

κανονισμό

(EE

–

GDRP/ΓΚΠΔ) 2016/679, οι ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ δηλαδή έχουν όλες τις
υποχρεώσεις του «υπευθύνου επεξεργασίας» και θα πρέπει :
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• Να λογοδοτήσουν και να συνεργαστούν εάν και εφόσον απαιτηθεί, με
την ΑΠΔΠΧ και να είναι σε θέση να αποδείξουν τις ορθές πρακτικές
επεξεργασίας που τηρήθηκαν από αυτούς αλλά και από πιθανούς
«εκτελούντες» την επεξεργασία
• Να λάβουν τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για την μη δημοσιοποίηση
σε τρίτους και την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του αρχείου.
• Η επεξεργασία του αρχείου να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο για
το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου και στη συνέχεια εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος π.χ. 1-2 ημέρες, το αρχείο να διαγραφεί
από οποιαδήποτε μέσο και εάν είχε αποθηκευτεί
• Να μην χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό
• Να μην κοινοποιηθεί σε μέσα κοινωνικά δικτύωσης
• Σε περίπτωση αυτοματοποιημένης αποστολής μηνύματος (sms & email)
, να παρέχεται προς το «υποκείμενο» (μέλος) με σαφήνεια, πληροφορίες
για τα εξής δικαιώματα:
o Δικαίωμα στην πρόσβαση
o Δικαίωμα στη διόρθωση
o Δικαίωμα στη διαγραφή
o Δικαίωμα στον περιορισμό
o Ενημέρωση για το δικαίωμα άσκησης καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
• Σε κάθε επικοινωνία απαιτείται να αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η
ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου
αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και μια έγκυρη διεύθυνση στην
οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της
επικοινωνίας.
• Σε περίπτωση που λάβουν αίτημα άσκησης δικαιώματος κατά τα ως
άνω από μέλος, να το ικανοποιήσουν άμεσα.
• Να αποφεύγεται η ανταλλαγή του αρχείου με πολλαπλούς αποδέκτες
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email).
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• Το αρχείο excel, να παραμένει «κλειδωμένο», προστατευμένο δηλαδή
με κωδικό πρόσβασης.
• Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τρίτοι
πάροχοι λ.χ. για αποστολή ομαδικών email (ή sms), να βρίσκονται εντός
ΕΕ και να παρέχονται όλες τις εγγυήσεις τήρησης του ΓΚΠΔ.
• Να μην κοινοποιούνται διευθύνσεις email μέσω του πεδίου κοινοποίηση
ή του πεδίο «προς», αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις να επιλέγεται Bcc
(κρυφή κοινοποίηση).
17/09/2021
Μπρης Δημήτρης – ΥΠΔ ΠΣΦ
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