Ενημέρωση για την Εθνική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφόρησης της
Ουγγαρίας

Η Εθνική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφόρησης (NAIH) ξεκίνησε την
λειτουργία της την 1 Ιανουαρίου 2012 και έχει ως καθήκον τον έλεγχο και την διευκόλυνση της εφαρμογής
του δικαιώματος πρόσβασης στα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και στα δεδομένα δημοσίου συμφέροντος
καθώς και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με παρόμοια αλλά πιο ενισχυμένη
αρμοδιότητα από εκείνη του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, το οποίο αντικαταστήθηκε
από την Αρχή μας.
Η δραστηριότητά της καθορίζεται κυρίως από τον Νόμο 2011/CXII Περί Δικαιώματος της Πληροφοριακής
Αυτοδιάθεσης και της Ελευθερίας της Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό:
-

-

-

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν οποιαδήποτε δεδομένα ή συμπεράσματα
που
σχετίζονται με πρόσωπα, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο,
προσόντα, δηπλώματα, μισθός κλπ, αλλά και αξιολογήσεις της εργασίας ή της πιστοληπτικής
ικανότητάς του,
δεδομένα δημοσίου συμφέροντος αποτελούν στοιχεία, δεδωμένα που χειρίζονται από δημόσιους
φορείς, όργανα τοπικών αυτοδιοικήσεων, οργανισμούς που τελούν υπό κυριότητά τους, καθώς και
από εταιρείες που διαχειρίζονται δημοσίους πόρους (όπως συμβάσεις, συμφωνίες, μεγάλο μέρος
των δεδομένων σε μητρώα επιχειρήσεων,
δημόσια διαθέσιμα αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η δημοσιότητα των οποίων
διέπεται από τον νόμο, όπως ονόματα, υπηρεσιακές θέσεις και μισθοί προϊσταμένων των δημοσίων
φορέων ή ονοματεπώνυμα μελών διοικητικών συμβουλιών εταιρειών.

Γενικά οι καταγγελίες που δέχεται η NAIH αφορούν την παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων ή την
μη διασφάλιση (έως και τον περιορισμό σε ορισμένες περιπτώσεις) της πρόσβασης στα δημόσια διαθέσιμα
δεδομένα ή τα δεδομένα δημοσίου συμφέροντος. Προτείνεται οι καταγγελίες να απευθύνονται πρώτα στους
διεχειριστές των δεδομένων ώστε εκείνοι με δική τους πρωτοβουλία να εξετάσουν τις πιθανές παραβάσεις. Σε
περίπτωση αποτυχίας τους η NAIH θα εξετάσει τις καταγγελίες στα πλαίσια μιας επίσημης έρευνας και θα
απαιτεί από τον διαχειριστή των δεδωμένων να παύσει την παράνομη κατάσταση.
Σε περίπτωση που συνεχίζεται η παρανομία, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις της παράνομης χρήσης των
δεδομένων (π.χ. το πρόβλημα αφορά πολλά άτομα ή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες ή να θίξει
θεμελιώδη συμφέροντα) σε ζητήματα προστασίας δεδομένων η ΝΑΙΗ μπορεί να κινήσει και αυτεπαγγέλτως
διοικητική διαδικασία, κατά την οποία μπορει να επιβληθεί πρόστημο προστασίας δεδομένων έως και ύψους
δέκα εκατομμυρίων φιορινιών Ουγγαρίας.
Οι δημόσιοι φορείς, σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα δημοσίου συμφέροντος,
δηλαδή το δικαίωμα της ελευθερίας της ενημέρωσης, έχουν διπλή υποχρέωση: αφ’ ενός στις ιστοσελίδες θα
πρέπει να διατίθενται τα δεδωμένα που προβλέπει ο νόμος, και αφ’ ετέρου οφείλουν να ανταποκριθούν στις
αιτήσεις που τους υποβάλλονται. Μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες στη NAIH εφόσον δεν δημοσιευτούν
τα δεδομένα ή αν αυτά είναι ελλειπή, παρωχημένα, ή αν τα αντίγραφα κόστισαν υπερβολικά.
Η NAIH τηρεί αρχείο προστασίας δεδομένων.
Ο έλεγχος προστασίας δεδομένων είναι μια υπηρεσία της NAIH – έναντι αντίτιμου – την διεξαγωγή της οποίας
μπορεί να ζητήσουν οι διαχειριστές δεδωμένων ακόμα και πριν την προγραμματισμένη έναρξη της
διαχείρησης των δεδωμένων. Η ανάλυση θα περιέχει τους κινδύνους που εντοπίστηκαν, θα εφιστά την

προσοχή στις πρακτικές που είναι αντίθετες με την νομοθεσία, καθώς θα προσφέρει και προτάσεις για την
επίλυσή τους.
η
Από την 1 Οκτωβρίου 2015 θα είναι διαθέσιμη η – παρόμοια με την ως άνω – διαδικασία έγκρισης των
υποχρεωτικών οργανωτικών ρυθμίσεων, επίσης κατόπιν αιτήσεως των διαχειριστών δεδομένων, η οποία θα
διευκολύνει την διαβίβαση των δεδομένων προς το εξωτερικό (ακόμα και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου), εξασφαλίζοντας την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω εθελοντικής
δέσμευσης.

Σημαντικό καθήκον της Αρχής αποτελεί η αυτεπάγγελτη διαδικασία εποπτείας απορρήτου, η οποία εξετάζει
την αξιολόγηση των κρατικών απορρήτων, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ΝΑΙΗ μπορεί να διατάξει
ακόμα και τον αποχαρακτηρισμό των συγκεκριμένων δεδομένων. Σε περίπτωση που ο φορέας αξιολόγησης
διαφωνεί με την απόφαση της Αρχής, πρέπει ο ίδιος να προβεί σε προσβολή ενώπιον δικαστηρίου.
Ως εθνική αρχή για την προστασία των δεδομένων η NAIH συμμετέχει σε συνεργασίες ευρωπαϊκού και
παγκοσμίου επιπέδου: εκτελεί καθήκοντα επιθεώρησης της προστασίας δεδομένων του Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), της Europol καθώς και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS),
στην Ουγγαρία. Λεπτομερείς οδηγείες για την υποβολή καταγγελειών σχετικά με την προστασία δεδομένων
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της NAIH, στις «Πληροφορίες για διεθνείς υποθέσεις» (Nemzetközi
ügyekhez kapcsolódó információk – στην ουγγρική γλώσσα).
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