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Το δημόςιο ςυμφέρον, η διαφάνεια και η ατομική προςταςία
Τα προςωπικά δεδομζνα εμπίπτουν ςτθ ςφαίρα προςταςίασ του ιδιωτικοφ βίου
ενϊ ςυνδζονται άρρθκτα με το δικαίωμα ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ
προςωπικότθτασ και με τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ.
Εμπερικλείουν, με άλλα λόγια, ζννομα αγακά που ζχουν αποφαςιςτικι ςθμαςία για
κάκε γνιςια δθμοκρατικι πολιτεία.
Στθ ςφγχρονι του μορφι το δικαίωμα προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων
είναι το δικαίωμα του κάκε ανκρϊπου να μθν κακίςταται πλθροφοριακό
αντικείμενο και να προςδιορίηει ο ίδιοσ ποιεσ πλθροφορίεσ που τον αφοροφν κα
καταςτοφν γνωςτζσ ςτο περιβάλλον. Στο πλαίςιο τθσ προςταςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων ο πλθροφοριακόσ αυτοκακοριςμόσ δεν εξαντλείται ςτθν αξίωςθ για
παρεμπόδιςθ τθσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ ι τθσ αποκάλυψθσ ςε άλλουσ.
Αποτελείται και ςυνίςταται ςε ζνα πλζγμα αρχϊν, δικαιωμάτων και εγγυιςεων
(Λίλιαν Μιτρου).
Η επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςυνιςτά προςβολι του
δικαιϊματοσ πλθροφοριακοφ αυτοπροςδιοριςμοφ. Επομζνωσ, ξεκινάμε από τθν
παραδοχι ότι κάκε είδουσ επεξεργαςία ςυνιςτά επζμβαςθ ςε κεμελιϊδθ
δικαιϊματα. Η παρζμβαςθ λοιπόν του νόμου ζχει τθν ζννοια τθσ οριοκζτθςθσ αυτισ
τθσ επζμβαςθσ και τθσ νομιμοποίθςισ τθσ υπό ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και
περιςτάςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι περιοριςμοί τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν
δεδομζνων είναι ανεκτοί μόνο υπό τθν αίρεςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ
αναλογικότθτασ.
Η πρόςβαςθ ςτθν ενθμζρωςθ ςυνιςτά και αυτι δικαίωμα αλλά και ουςιϊδθ
προχπόκεςθ για τθν απόλαυςθ και άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων. Χρειάηεται λοιπόν
προςεκτικι ςτάκμιςθ και εξατομικευμζνθ ανάλυςθ. Πζραν του δικαιϊματοσ ςτθν
πλθροφόρθςθ, οι επεμβάςεισ ςτα προςωπικά δεδομζνα ςυνικωσ αφοροφν ζνα
υπζρτερο δθμόςιο ςυμφζρον». Η ικανοποίθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ
αποτελεί πράγματι ουςιϊδθ όρο επίτευξθσ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ. Η εξειδίκευςθ
τθσ αόριςτθσ ζννοιασ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ αποκρυςταλλϊνεται μζςα από το
ςυςχετιςμό δυνάμεων που επικρατοφν ςε μια κοινωνία ςε μια ςυγκεκριμζνθ
χρονικι ςτιγμι.
Η ευχζρεια του κράτουσ να ζχει πρόςβαςθ ςε μεγάλο όγκο προςωπικϊν δεδομζνων
μπορεί μεν - κατά περίπτωςθ - να κεμελιϊνεται ςτο δθμόςιο ςυμφζρον, αλλά
ςυνιςτά προςβολι ςτον πλθροφοριακό αυτοκακοριςμό των προςϊπων, θ οποία
επθρεάηει τισ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ Η διαδικαςία,
τα κριτιρια και το αποτζλεςμα των αναγκαίων ςτακμίςεων είτε κατά τθν εκπόνθςθ
των κανονιςτικϊν μζτρων είτε κατά τθν εφαρμογι τουσ ςυνιςτά και το μζτρο
δθμοκρατίασ του εκάςτοτε κοινωνικοφ/κρατικοφ ςχθματιςμοφ (Λ. Μιτρου).

Καταλθκτικά, δανειηόμενθ τθ κζςθ του Β. Μαρκεηίνθ, κακθγθτι νομικισ, κα ικελα
να τονίςω ότι θ ςφγκρουςθ ζννομων αγακϊν εάν δεν τφχει ςωςτισ ρφκμιςθσ μπορεί
να οδθγιςει ςε ςοβαρι κοινωνικι αναταραχι. Όςο πιο κεμελιϊδθ είναι τα
ςυγκρουόμενα αγακά τόςο πιο οξεία είναι θ ςφγκρουςθ και τόςο πιο επικίνδυνεσ οι
ςυνζπειεσ. Η επίτευξθ λοιπόν εξιςορρόπθςθσ αντικρουόμενων ςυμφερόντων και
δικαιωμάτων, ειδικά τθν περίοδο που διανφουμε δεν είναι ςίγουρα εφκολθ, πρζπει
ωςτόςο να καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν επίτευξι τθσ. Υπάρχει
ζντονοσ κίνδυνοσ ολίςκθςθσ και ςτθςίματοσ λαϊκϊν δικαςτθρίων ςτο όνομα τθσ
ικανοποίθςθσ του περί δικαίου αιςκιματοσ. Γνϊμονασ, κάκε κρατικισ ενζργειασ
πρζπει να είναι ο ςεβαςμόσ ςτα δικαιϊματα του ανκρϊπου κακϊσ ςε ζνα
δθμοκρατικό και φιλελεφκερο πολίτευµα τα δικαιϊµατα του ανκρϊπου δεν
αποτελοφν µζςο, αλλά αυτοςκοπό.
Τζλοσ ενδεικτικά επιςθμαίνω ότι θ Επίτροποσ Διοικιςεωσ, υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ
Εκνικι Ανεξάρτθτθ Αρχι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόςφατα τοποκετικθκε
ςχετικά με τθν πρακτικι τθσ Αςτυνομίασ να φωτογραφίηει και να βιντεογραφεί
μαηικζσ ςυγκεντρϊςεισ διαμαρτυρίασ των πολιτϊν και τθν απαίτθςθ που τίκεται
από το Τμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ (ΤΑΠΜ) για διενζργεια DNA
τεςτ ϊςτε να επαλθκευκεί θ πατρότθτα παιδιϊν από αλλοδαπζσ μθτζρεσ και
Κφπριουσ πατζρεσ, ζςτω κι αν αυτό δεν αμφιςβθτείται από τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ.
(απόρρθτο αλλθλογραφίασ κρατοφμενων ςτισ φυλακζσ, μετζπειτα χριςθ γενετικοφ
υλικοφ που λαμβάνεται κατά τθν διερεφνθςθ ποινικϊν αδικθμάτων).
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