ΑΔΑ: ΒΕΑΗΙΔ1-ΟΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ.:787

ΑΠΟΦΑΣΗ

( αριθμ: 101/2013 )
Θέμα:

«Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…….».».

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2012
Σήμερα, την 5η Δεκεμβρίου 2012, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Α.Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα,
των τακτικών μελών, κ.κ. Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Δημητρίου Βαρουτά και Μιχαήλ
Γεωργιακόδη, και απόντος του κ.Νικόλαου Καλουπτσίδη, ο οποίος λόγω κωλύματος δεν παρέστη αν και είχε
νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της εξαίρεσης
από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας «………».
Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Η εταιρεία «………» υπέβαλε στην ΑΔΑΕ το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1549/06.08.2012 έγγραφο
(Συνημμένο 1 στην υπ’αριθμ.334/23.11.2012 Εισήγηση) με θέμα «Παροχή Στοιχείων» προς
ενημέρωση της Αρχής αναφορικά με τα στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 15 της Απόφασης
της ΑΔΑΕ 165/2011 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17.11.2011) και τη διατήρηση δεδομένων επικοινωνίας εκτός
Ελληνικής επικράτειας κατ’ εφαρμογή του Ν.3917/2011.
Με το εν λόγω έγγραφο, η εταιρεία ενημερώνει, μεταξύ άλλων, την Αρχή ότι:
o

Το αντικείμενο της εργασίας της είναι το εμπόριο Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών.

o

Στην άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών
υπηρεσιών διασύνδεσης με Internet από
αναφέρει την εταιρεία «………» με έδρα το
από την εταιρεία «………» και συγκεκριμένα

o

Η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει Γενική Άδεια με αριθμό Μητρώου 05-036 και υπηρεσίες Β0201-Δ και
Β0701-Δ υπό το διακριτικό τίτλο «………».

o

Η εταιρεία δεν διαθέτει εν γένει τόσο στην αλλοδαπή αλλά και στην ημεδαπή συστήματα
σχετικά με την διατήρηση δεδομένων.

συμπεριλαμβάνεται και η μεταπώληση δορυφορικών
διάφορες χώρες με έδρα το εξωτερικό. Ενδεικτικά
Backnang Γερμανίας αλλά και την υπηρεσία «………»
την θυγατρική της «………» με έδρα την Ιταλία.

Β. Σε συνέχεια του προαναφερθέντος εγγράφου η ΑΔΑΕ απέστειλε στην εταιρεία «………» το υπ’
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1705/14.09.2012 έγγραφο (Συνημμένο 2 στην υπ’αριθμ.334/23.11.2012
Εισήγηση), με το οποίο ζήτησε:
o

Την αποστολή υποδείγματος σύμβασης μεταξύ των πελατών και της εταιρείας καθώς και
αντίγραφο της σύμβασης που έχει συνάψει η εταιρεία με τις «………» και «………».
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Να διευκρινιστεί αν η εταιρεία:

o

 Διαθέτει ή/και διαχειρίζεται υποδομή (π.χ. routers, gateways, ΑΑΑ servers) για την
εξυπηρέτηση πρόσβασης ή διεκπεραίωσης κίνησης στο διαδίκτυο πελατών της.
 Διαθέτει ή/και διαχειρίζεται δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία να αφορούν πρόσβαση στο
διαδίκτυο ή διαδικτυακή κίνηση ή υπηρεσίες διαδικτύου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
πελατών της.
Γ. Η εταιρεία «………» απήντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1831/03.10.2012 έγγραφο
(Συνημμένο 3 στην υπ’αριθμ.334/23.11.2012 Εισήγηση), στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι
δεν διαθέτει ή/και διαχειρίζεται υποδομή (π.χ. routers, gateways, ΑΑΑ servers) για την
εξυπηρέτηση πρόσβασης ή διεκπεραίωσης κίνησης στο διαδίκτυο πελατών της και ότι δεν διαθέτει
ή/και διαχειρίζεται δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία να αφορούν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή
διαδικτυακή κίνηση ή υπηρεσίες διαδικτύου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) πελατών της. Τέλος,
επισυνάπτει την αίτηση σύνδεσης, τους ειδικούς όρους παροχής των υπηρεσιών της και τις
συμβάσεις με τις εταιρείες «………» και «………» (συνεργάτης της «………»).

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
Α΄ 47/2003), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 6 παρ. 1 του
νόμου αυτού,

2.

Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για τη Διασφάλιση
του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/17.11.2011),

3.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1549/06.08.2012 έγγραφο της εταιρείας «………»,

4.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1705/14.09.2012 έγγραφο της ΑΔΑΕ,

5.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1831/03.10.2012 έγγραφο της εταιρείας «………», με το οποίο
μεταξύ άλλων δηλώνει ότι «..Η εταιρεία μας δεν διαθέτει ή/και διαχειρίζεται υποδομή (π.χ.
routers, gateways, AAA servers) για την εξυπηρέτηση πρόσβασης ή διεκπεραίωσης κίνησης
στο διαδίκτυο πελατών μας…» και ότι «…Η εταιρεία μας δεν διαθέτει ή/και διαχειρίζεται
δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία να αφορούν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαδικτυακή κίνηση
ή υπηρεσίες διαδικτύου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) πελατών μας…»,

6.

την υπ’αριθμ.334/23.11.2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,

7.

το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 05.12.2012,

8.

την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εξαιρεθεί η εταιρεία «………» από την προβλεπόμενη στην Απόφαση της ΑΔΑΕ 165/2011
«Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’

2

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΙΔ1-ΟΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2715/17.11.2011) υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου
των Επικοινωνιών, να τεθεί προσωρινά στο αρχείο ο φάκελός της, και να ενημερωθεί περί αυτού η
εταιρεία, με τις παρακάτω επισημάνσεις:
α) Η εταιρεία «………» έχει υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της παρ. 4.3 της υπ’ αριθμ.
165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών», ΦΕΚ Β΄ 2715/17.11.2011) και,
β) σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται από την εταιρεία στο
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1831/03.10.2012 έγγραφό της, η εταιρεία «………» υποχρεούται να
ενημερώσει αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. και να υποβάλει Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των παρεχόμενων υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η εταιρεία «………» καλείται να παραλάβει από την έδρα της ΑΔΑΕ την παρούσα απόφαση.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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