ΑΔΑ: Β4Θ1ΙΔ1-47Λ
ΣΧΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθμ: 176 /2012)

Θέμα:

Απόφαση επί του αιτήματος εξαίρεσης 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 11ης Ιουλίου 2012
Σήμερα, την 11η Ιουλίου 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 Νικόλαου Καλουπτσίδη, και απόντος
του τακτικού μέλους κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν
και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να
αποφασίσει επί του αιτήματος εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «……….».
Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Η εταιρεία «……….» υπέβαλε, με το με αρ.πρωτ.ΑΔΑΕ 820/12-4-2012 έγγραφο με θέμα
«Νέος Κανονισμός της Α.Δ.Α.Ε.» (Συνημμένο 1 στην υπ’αριθμ.197/2012 εισήγηση),
ενημέρωση προς την Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται στο Άρθρο 15 του
Κανονισμού της Αρχής για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(Απόφαση 165/2011, ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011).
Με το εν λόγω έγγραφο, η εταιρεία ενημερώνει, μεταξύ άλλων, την Αρχή ότι:
1) Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ. για την παροχή δραστηριοτήτων δικτύων ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας με κωδικό Β0701-Σ «Παροχή
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο».
2) Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: κατοχύρωση domain
names, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων και
διαδικτυακών εφαρμογών, internet marketing, και παροχή υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων
(social media). Ειδικά σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, η εταιρεία
δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ιδιόκτητη υποδομή, αλλά μεταπωλεί τις αντίστοιχες υπηρεσίες
τρίτων παρόχων, που εδρεύουν σε Ελλάδα και Γερμανία. Για λόγους ασφαλείας των πελατών
της, η εταιρεία δηλώνει ότι διατηρεί αντίγραφα των δεδομένων επικοινωνίας των πελατών
της και log files που αφορούν σε κίνηση πελατών, σε απομονωμένο εξυπηρετητή της
εταιρείας στην Αθήνα.
3) Η εταιρεία διατηρεί και εφαρμόζει ήδη Πολιτική Ασφάλειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
ΦΕΚ Β’88/2005.

1
Ιερού Λόχου 3 ♦ 15124 Μαρούσι ♦ Τηλ. 210 6387600 ♦ Fax 210 6387666 ♦ E-mail secretary@adae.gr ♦ www.adae.gr

ΑΔΑ: Β4Θ1ΙΔ1-47Λ
ΣΧΕΔΙΟ
Β. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1.

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

2.

τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για την
Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011),

3.

το έγγραφο της εταιρείας «……….» με αρ.πρωτ.ΑΔΑΕ 820/12-4-2012, με θέμα «Νέος
Κανονισμός της Α.Δ.Α.Ε.»,

4.

το γεγονός ότι:
i.

η εταιρεία «……….» λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και ασκεί εν τοις
πράγμασι δραστηριότητες, για τις οποίες δεν προβλέπεται εξαίρεση από την
υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1.2 της
υπ’αριθμ.165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.,

ii.

από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η εταιρεία «……….» για την άσκηση των
δραστηριοτήτων της χρησιμοποιεί μεν πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα
συνεργατών της, αλλά έχει την ευθύνη διαχείρισης της υπηρεσίας φιλοξενίας
ιστοσελίδων των πελατών της μέσω λογικής πρόσβασης στο αντίστοιχο λογισμικό
διαχείρισης,

iii. από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η εταιρεία «……….» διατηρεί σε δικό της
εξυπηρετητή αντίγραφα των δεδομένων επικοινωνίας των πελατών της και τα
σχετικά αρχεία καταγραφής που αφορούν σε κίνηση πελατών,
5.

6.
7.

την υπ’αριθμ. 197/2012 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 11.07.2012,
την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απορρίπτει το αίτημα εξαίρεσης της εταιρείας «……….» από την υποχρέωση υποβολής
Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, και καλεί την
εταιρεία εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της παρούσας
απόφασης να υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.165/2011
Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.
Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «……….» με δικαστικό επιμελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11.07.2012.
Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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