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Δωρεάν WiFi σε κατάστημα και προσβολές 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

 Ευθύνη επιτηδευματία με βάση την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Παροχή δωρεάν και χωρίς κωδικό πρόσβασης σε διαδίκτυο 

 Χρήστης της σύνδεσης «κατεβάζει» παράνομα τραγούδι 

 

 Ποια είναι η ευθύνη του κατόχου της γραμμής; 

 Μπορεί να εξαναγκαστεί να προστατεύει τη σύνδεσή του με 

    κωδικό πρόσβασης; 

 

 



Δωρεάν WiFi σε κατάστημα και προσβολές 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

 Ο επιτηδευματίας που παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο εμπίπτει στους 

ορισμούς για την παροχή «Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας» 

(Προεδρικό Διάταγμα 131/2003) 

 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποχρέωση ελέγχου 

 Ο επιτηδευματίας δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να προστατέψει τη σύνδεσή του 

με κωδικό πρόσβασης 

 

 



Δωρεάν WiFi σε κατάστημα και προσβολές 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

 Αυστηρή προσέγγιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας στη γερμανική έννομη τάξη 

 Αντίθεση υποχρέωσης προστασίας με κωδικό με θεμελιώδη δικαιώματα 

 Ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και επιχειρηματικής ελευθερίας – ελευθερίας έκφρασης 

 

 



Πρόσβαση στον επαγγελματικό λογαριασμό 

email υπαλλήλου 

 Απόλυση εργαζομένου επειδή χρησιμοποιούσε τις υποδομές της εταιρείας στη 

διάρκεια του ωραρίου εργασίας 

 Παρακολούθηση του λογαριασμού email από τον εργοδότη 

 Υπάρχει προσβολή του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής (άρθρο 8 της ΕΣΔΑ); 

 

 



Πρόσβαση στον επαγγελματικό λογαριασμό 

email υπαλλήλου 

 Απαγόρευση χρήσης λογαριασμού για προσωπική χρήση 

 Προειδοποίηση από εργοδότη προς εργαζόμενο 

 Δικαίωμα εργοδότη να διαπιστώνει αν εκληρώνονται οι υποχρεώσεις 

 Περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα (αναλογικότητα) 

 Το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο 

 

 



Facebook features 

 Κουμπί «Like us on Facebook» εντός ιστοσελίδας 

 

 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς το Facebook 

 

 Ζητήματα ενημέρωσης, συγκατάθεσης, πολιτικής απορρήτου 

 

 



Facebook features 

 Reactions Facebook 

 

 Emotion analysis – targeted advertising 

 

 Ζητήματα ενημέρωσης, συγκατάθεσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

 



Facebook features 

 Friend finder 

 

 Παραπλανητική πρακτική – Διαφημιστική παρενόχληση  

 

 Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών 

 

 



Οι διευθύνσεις IP ως προσωπικά δεδομένα 

 Καταγραφή δυναμικών διευθύνσεων IP από κυβερνητικές ιστοσελίδες 

 

 Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο 

 

 Δυνατότητα ταυτοποίησης χρήστη μέσω διασταύρωσης στοιχείων από πάροχο 

σύνδεσης στο διαδίκτυο και πάροχο υπηρεσίας 

 

 



Οι διευθύνσεις IP ως προσωπικά δεδομένα 

 Οι δυναμικές διευθύνσεις IP αποτελούν προσωπικά δεδομένα 

 

 Διαθεσιμότητα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

 

 Σχέση με άλλες αποφάσεις – γενικότερη σημασία 

 

 



Διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ 

 Πώς ξεκίνησαν όλα – Υπόθεση Max Schrems 

 Επίπεδο προστασίας κατά τη διαβίβαση δεδομένων από το Facebook από την 

ΕΕ στις ΗΠΑ 

 Πρόσβαση αμερικανικών αρχών με τρόπο γενικευμένο στα δεδομένα των 

χρηστών 

 Ανεπάρκεια μέσων για δικαστική προστασία 

 Ανίσχυρη η συμφωνία Safe Harbor 

 

 



Διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ 

 Η νέα συμφωνία Privacy Shield 

 Βασικά σημεία – Αντιμετώπιση προβληματισμών 

 Αντιδράσεις από αρμόδιες αρχές 

 Εναλλακτικοί τρόποι για τη μεταφορά δεδομένων (τυποποιημένες συμβατικές 

ρήτρες, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) 

 Μπορεί η Privacy Shield να αντέξει έναν δικαστικό έλεγχο 

    από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
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