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Σύγχρονα εργαλεία Digital Marketing
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1. Cookie based
- Hardware devices: browser + IP address
- Mobile devices: Unique Device Identifiers (UDId) + IP address
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2. Personal data based (ενδεικτικά):
-

Email address

-

Mobile number

-

Facebook account

-

Multimedia account

-

Other

3. Συνδυασμός Cookie based & Personal data based (e.g.
Facebook Messenger)

COOKIE BASED DIGITAL
MARKETING

example: Facebook remarketing

Personal Data BASED DIGITAL MARKETING
Προσοχή: Μπορεί εκτός από cookie consent να απαιτείται και συγκατάθεση βάσει του
Γενικού Κανονισμού! π.χ. σε Facebook Messenger campaign, που συνδέεται με το προφίλ
του χρήστη.
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Ν. 3471/2006:

Νομιμοποιητική
βάση για Digital
Marketing
μέσω email &
sms
(personal data)

Καθιερώνει καταρχήν την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου ως
νομιμοποιητική βάση για την πραγματοποίηση επικοινωνιών με υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (στις
οποίες περιλαμβάνονται το email, SMS, fax, αυτόματοι τηλεφωνητές με
προδιατυπωμένα αυτόματα μηνύματα, κλπ), προβλέποντας ωστόσο ορισμένες
ρητές εξαιρέσεις.
Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006, ο ΥΕ μπορεί να
αποστείλει απευθείας εμπορική επικοινωνία και χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων, υπό τον όρο ότι (σωρευτικά):
(α) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως, στο πλαίσιο πώλησης
προϊόντων ή άλλης συναλλαγής,
(β) η απευθείας προώθηση αφορά παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας και
(γ) παρέχεται, με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο, η δυνατότητα στο υποκείμενο των
δεδομένων να αντιταχθεί εύκολα και δωρεάν στη συλλογή και επεξεργασία των
στοιχείων επικοινωνίας.

Συγκατάθεση

Νομιμοποιητική
βάση για Digital
Marketing με λοιπά
μέσα της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας
(personal data)

Άρθρο 6 παρ. 1 (α) Γενικού Κανονισμού – βλ. και απόφαση Viber.
Προσοχή! > ενημέρωση!!

Έννομο συμφέρον;
Άρθρο 6 παρ. 1 (στ) Γενικού Κανονισμού: καθιερώνει ως ισότιμη
νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ως έγκυρο έννομο συμφέρον νοείται
καταρχήν εκείνο το οποίο υπερέχει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.
Προοίμιο (47) Γενικού Κανονισμού: H επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης
μπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργείται χάριν έννομου συμφέροντος.

Απόφαση Viber
ΑΠΔΠΧ 66/2018
➢

Η εφαρμογή Viber αποτελεί «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών» [ΚτΠ]

➢

Άρα, δεν εφαρμόζεται ο ν. 3471/2006 (ο οποίος εφαρμόζεται μόνον στο πλαίσιο της
παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών), αλλά ο Γενικός Κανονισμός.

➢

Επιβεβαιώνεται ότι τα SMS υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν.
3471/2006 (η αποστολή μηνύματος στο κινητό καθιερώθηκε ήδη από το λεκτικό της
Οδηγίας 2/2011 ΑΠΔΠΧ και επιβεβαιώνεται και στην συγκεκριμένη υπ’ αρ. 66/2018 απόφαση
της ΑΠΔΠΧ).

➢

Γίνεται διαχωρισμός:

-

αφενός μεν των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που αποτελούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e-mail και SMS) ->ν. 3471/2006

-

αφετέρου δε των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που αποτελούν υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας (viber, msn, FB, λοιπά multimedia) -> Γενικό Κανονισμό.

Απόφαση Viber
ΑΠΔΠΧ 66/2018
➢

H ΑΠΔΠΧ αναγνωρίζει τη δυνατότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας να επικαλεσθεί υπέρτερο
έννομο συμφέρον για τη διενέργεια απευθείας εμπορικής προώθησης στο πλαίσιο
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού > προκειμένου να κριθεί ότι η επεξεργασία είναι
απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας και να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, θα
πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που περιγράφονται στο
άρθρο 11 παρ. 3 του ν . 3471/2006.

➢

Άρα: ο ΥΕ δύναται να βασίσει την επεξεργασία δεδομένων επικοινωνίας για την απευθείας
εμπορική προώθηση τόσο στο έννομο συμφέρον, όσο και στη συγκατάθεση, αναλόγως με
το τι συντρέχει ή συνάδει ανά περίπτωση (υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει η
εν λόγω απόφαση), βάσει και των πραγματικών περιστατικών.

➢

Προσοχή όμως: ο ΥΕ θα πρέπει να επιλέξει και να θεμελιώσει μια από τις δυο νομιμοποιητικές
βάσεις, να ενημερώσει σχετικά και αναλυτικά τα υποκείμενα των δεδομένων κατά το στάδιο
της συλλογής των δεδομένων τους και αναλόγως να παρέχει και τα αντίστοιχα δικαιώματα
στο υποκείμενο των δεδομένων.

➢

Προσοχή: Δυνατότητα άσκησης δικαιώματος εναντίωσης (opt-out) – ιδανικά κατά το χρόνο
της ενημέρωσης (το ίδιο εύκολα με την «επιβολή» του έννομου συμφέροντος)

Η συγκατάθεση ως νομιμοποιητική
βάση για το Digital Marketing
Ειδικότερες οδηγίες για συγκατάθεση σε απευθείας εμπορική επικοινωνία:
➢

Αληθινή και ελεύθερη επιλογή υποκειμένου – δυνατότητα να αρνηθεί να χορηγήσει ή να
αποσύρει τη συγκατάθεσή του χωρίς να ζημιωθεί.

➢

Η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να ζητείται από το υποκείμενο των δεδομένων ως
αντάλλαγμα ή αντιπαροχή για κάποια υπηρεσία .

➢

Θα πρέπει να δίνεται ξεχωριστή συγκατάθεση για
επεξεργασίας.

➢

Θα πρέπει να δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς καμία επίπτωση (και χωρίς
αίρεση ή προθεσμία), το ίδιο εύκολα με τη δυνατότητα χορήγησης, χωρίς οποιαδήποτε
χρέωση.

κάθε διαφορετικό σκοπό
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TI EINAI TA COOKIES?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο
εξυπηρετητής ιστού - web browser) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη,
ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά
τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές
υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του
χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο
χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών»,
αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Χρησιμοποιούνται από
όλες τις ιστοσελίδες και
εξυπηρετούν πλήθος
σκοπών:

Ουσιαστικά η λειτουργία
όλων των ιστοσελίδων
βασίζεται σε πλήθος
cookies.

Τι εξυπηρετούν
τα cookies?

Αναγνώρισης και
ταυτοποίησης του χρήστη
κλπ

Στατιστικής φύσεως

Τεχνικούς - Λειτουργικούς

Βελτίωσης του «user
experience»

Διαφημιστικούς (remarketing, programmatic
advertising, behavioural
targeting κλπ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES
Τα cookies διακρίνονται ανάλογα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σε :
➢

Session και persistent:

session είναι το cookie το οποίο διαγράφεται συνήθως εντός 30 λεπτών από τότε που ο
χρήστης θα φύγει από την ιστοσελίδα ή/θα κλείσει τον browser του ενώ
persistent είναι το cookie που παραμένει αποθηκευμένο στην τερματική συσκευή του
χρήστη μέχρι να φτάσει την οριστική ημερομηνία λήξης.
➢

Third party ή first party cookie:
third party είναι τα cookies τα οποία εγκαθίστανται από υπευθύνους επεξεργασίας οι
οποίοι δεν λειτουργούν την ιστοσελίδα που χρησιμοποιείται από τον χρήστη,
first party cookie είναι τα cookies τα οποία εγκαθίστανται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας (ή κάποιον από τους εκτελούντες του) που λειτουργεί την ιστοσελίδα που
επισκέφθηκε ο χρήστης, όπως ορίζεται από το URL το οποίο εμφανίζεται συνήθως στη
μπάρα για τη διεύθυνση του browser.

Cookie Consent
Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3471/2006 όπως ισχύει:
«Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες
πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο
συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή
και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997. όπως ισχύει. Η
συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων
στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν την οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή
πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας
επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την
παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο
χρήστης ή ο συνδρομητής. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) ορίζονται ειδικότερα οι τρόποι παροχής πληροφοριών και
δήλωσης της συγκατάθεσης.»

Πώς λαμβάνεται νόμιμα η
συγκατάθεση χρήστη;
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ:
➢

Μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων
μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα).

➢

Η αποδοχή των cookies μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα cookies που εγκαθίστανται από
τον ίδιο πάροχο υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ωστόσο granular consent)

➢

Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στο Ν. 3471/2006, η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω
κατάλληλων ρυθμίσεων στον browser ή μέσω άλλης εφαρμογής. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο
εφόσον ζητείται η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη για κάθε cookie, ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η
εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης cookies μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του browser.

➢

Browsers ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν cookies τρίτων και απαιτούν
ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών για την τοποθέτηση όσο και τη συνεχιζόμενη
διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους,
μπορούν να παρέχουν έγκυρη και αποτελεσματική συγκατάθεση.

➢

Αντίθετα, εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του browser επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα
τα cookies και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίησή τους, δεν
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την συγκατάθεση.

Άρα:

Πώς λαμβάνεται νόμιμα η συγκατάθεση
χρήστη;

➢

Ενημέρωση με banner στο site

➢

Banner > αναφορά στα cookies link σε σελίδα με πλήρη καταγραφή των συγκεκριμένων
cookies που χρησιμοποιούνται με τη χρήση του εργαλείου control panel > δυνατότητα
χρήστη να διαχειρίζεται τις διάφορες κατηγορίες cookies όπως ο ίδιος επιθυμεί

➢

Eιδική αποδοχή της τοποθέτησης των cookies με συγκεκριμένη ενέργεια π.χ. πατώντας το
κουμπί «Αποδέχομαι» στο banner. Eφόσον ο χρήστης δεν προβεί σε ενέργεια αποδοχής
τότε ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει:

•

να μην δίνει δυνατότητα στον χρήστη να συνεχίσει την πλοήγησή του στο site ή

•

να τον αφήσει να περιηγηθεί αλλά να μην ενεργοποιήσει κανένα από cookies που
απαιτούν συγκατάθεση, αν ο χρήστης δεν προβεί (και μέχρι να προβεί) στην συγκεκριμένη
ενέργεια αποδοχής.

Control panel

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ –> pre-ticked boxes

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

