
Άρθρο 12  

Δικαίωµα πρόσβασης  

1. Καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει εάν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας. Προς 
τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να του απαντήσει 
εγγράφως.  

2. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και 
σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:  

α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την 
προέλευσή τους.  

β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών.  

γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την 
προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του.  

δ) Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Το δικαίωµα πρόσβασης 
µπορεί να ασκείται από το υποκείµενο των δεδοµένων και µε τη συνδροµή 
ειδικού.  

ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των 
δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου, ιδιώς λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των 
δεδοµένων, και  

στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα 
δεδοµένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσµευσης (κλειδώµατος) που 
διενεργείται σύµφωνα µε την περίπτωση ε', εφόσο τούτο δεν είναι αδύνατον ή 
δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.*  

3. Το δικαίωµα της προηγούµενης παραγράφου και τα δικαιώµατα του άρθρου 
13 ασκούνται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηµατικού ποσού, το ύψος του 
οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα ρυθµίζονται 
µε απόφαση της Αρχής.** Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το 
αίτηµα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδοµένων κριθεί βάσιµο είτε από τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του 
σ' αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει 
στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, 
αντίγραφο του διορθωµένου µέρους της επεξεργασίας που τον αφορά.  

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων 
έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτηµα του 
ενδιαφερόµενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και ενηµερώνει τον 
ενδιαφερόµενο ότι µπορεί να προσφύγει σε αυτήν.  

5. Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

 



υποχρέωση πληροφόρησης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, µπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν µέρει, εφ’ όσον η επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή 
για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο 
Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες και έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο.  

6. Δεδοµένα που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείµενο µέσω 
ιατρού.  

* Τα στοιχείο ε’ και στ’ προστέθηκαν µε το άρθρο 26 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 
Α 133).  

** Για τον ορισµό του ύψους του χρηµατικού ποσού για την άσκηση από το 
υποκείµενο των δεδοµένων των δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης, βλ. 
την υπ’ αριθµ. 122/2001 κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1345).  

 

 

 

 
 

 

 

 

Άρθρο 13  

Δικαίωµα αντίρρησης  

1. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε 
αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν. Οι 
αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και 
πρέπει να περιέχουν αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια, όπως διόρθωση, 
προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί 
των αντιρρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενηµερώσει το υποκείµενο για τις 
ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχοµένως, για τους λόγους που δεν 
ικανοποίησε το αίτηµα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των 
αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.  

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή η 
απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει 
δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των 
αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι 
εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από 
την συνέχιση της επεξεργασίας, µπορεί να επιβάλλει την άµεση αναστολή 
της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των 
αντιρρήσεων.  

3. Καθένας έχει δικαίωµα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδοµένα που τον 
αφορούν δεν επιθυµεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από 
οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί µητρώο µε τα στοιχεία 
ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών 
αρχείων έχουν την υποχρέωση να συµβουλεύονται πριν από κάθε 
επεξεργασία το εν λόγω µητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα 
πρόσωπα της παραγράφου αυτής.  

 

 



	


