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Στις 25 Μαΐου τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Ο Κανονισμός εισάγει μέσω του 
άρθρου 17 νομοθετικά πλέον το ψηφιακό δικαίωμα στη λήθη. Το δικαίωμα αυτό, είχε πρώτα αναγνωριστεί από το 
Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση που έγινε γνωστή ως Google Spain. Τότε όμως το Δικαστήριο ερμήνευσε τις 
διατάξεις της Οδηγίας Προστασίας Δεδομένων  ώστε να περιλαμβάνουν το δικαίωμα της λήθης στο διαδίκτυο.   
Στην εν λόγω υπόθεση, το Δικαστήριο της ΕΕ, εξέτασε αξίωση Ισπανού υπηκόου για διαγραφή αποτελεσμάτων 
αναζήτησης που εμφανίζονταν όταν η αναζήτηση γινόταν στη βάση του ονόματός του. Τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης αν και έδιδαν αληθείς πληροφορίες για το άτομο αυτό μέσω της παραπομπής σε ιστοσελίδες που είχαν 
δημοσιευθεί από τρίτα πρόσωπα, εντούτοις κρίθηκε ότι όταν οι σύνδεσμοι αφορούν πληροφορίες που είναι πλέον 
άσχετες, ή θα πρέπει να διαγράφονται. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αναζήτησης στο όνομα του αιτητή, παρέπεμπαν σε αναφορές ιστοσελίδας 
εφημερίδας για πλειστηριασμούς ακινήτων λόγω μη πληρωμής κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών. Οι αναφορές 
αυτές όμως αφορούσαν περιστατικά που είχαν συμβεί 16 χρόνια πριν και το Δικαστήριο διέταξε να μην εμφανίζονται 
πλέον στα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το όνομα. 

Πέραν της υποχρέωσης διαγραφής δεδομένων, ο Κανονισμός, απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που έχει 
δημοσιεύσει τα δεδομένα, όταν το άτομο ζητήσει τη διαγραφή,  να φροντίσει παράλληλα να αποκλείσει περεταίρω 
διάδοσή τους καθώς επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία, να φροντίσει να ενημερώσει τρίτα άτομα 
που δυνατόν να επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά να διαγράψουν συνδέσμους και να σταματήσουν την 
αναπαραγωγή τους. 

Το δικαίωμα στη λήθη μπορεί να περιοριστεί για σκοπούς ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης. Για 
παράδειγμα στην υπόθεση Google Spain, η εφημερίδα δεν διέγραψε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της, το οποίο 
παρέμεινε διαθέσιμο και θα μπορούσε και πάλι να εμφανιστεί στα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης με την 
εισαγωγή άλλων κριτηρίων αναζήτησης, όπως π.χ. κατάσχεση, κοινωνικοασφαλιστικές οφειλές κ.α. κάτι που όμως, 
περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα αναζήτησης αποτελεσμάτων σε σχέση με συγκεκριμένο άτομο. 

Αιτήσεις διαγραφής προς μηχανές αναζήτησης γίνονται και εξετάζονται σε καθημερινή βάση. Οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να εκδώσουν οδηγίες ως προς τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση τέτοιων 
αιτήσεων. Σύμφωνα με την Google, (transparencyreport.google.com.eu/eu-privacy/) περίπου οι μισές από τις 
αιτήσεις αυτές απορρίπτονται. Στον πιο πάνω σύνδεσμο η Google δίδει παραδείγματα αιτήσεων που απορρίφθηκαν 
λόγω π.χ. του ότι ο αήττητής ήταν δημόσιο πρόσωπο και θεωρήθηκε ότι ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να 
διατηρηθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Κανονισμός δεν περιορίζεται στη διαγραφή 
συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης αλλά επιτρέπει τη διαγραφή δεδομένων τους που έχουν μεταξύ άλλων 
δημοσιευθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε περίπτωση μη διαγραφής, ο αήττητής μπορεί να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια. Στις 18 
Ιανουαρίου Αγγλικό δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει αν ήταν αιτιολογημένη, απόφαση της Google να μην διαγράψει 
συνδέσμους που παρέπεμπαν σε αναφορές για καταδίκες των αιτητών για παραβάσεις περασμένων χρόνων. Οι 
αιτητές επιπρόσθετα, ζήτησαν όπως η εξέταση του αιτήματός τους γίνει χωρίς αναφορά στα ονόματά τους και 
κεκλισμένων των θυρών αφού, ανοιχτή δίκη θα καθιστούσε άνευ σημασίας την ουσία του παραπόνου, 
επαναφέροντας στην επιφάνεια αυτό που ήθελαν να διαγράψουν. Η απόφαση του δικαστηρίου επί του σημείου 
αυτού αναμένεται εντός Μαρτίου. 
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Επίλογος

Καταληκτικά αναφέρουμε ότι το δικαίωμα στη λήθη είναι μόνο ένα από τα πολλά που ο Κανονισμός αναγνωρίζει και τα 
οποία κάθε οργανισμός που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα οφείλει να σέβεται. Παράλειψη συμμόρφωσης με 
τις διατάξεις του Κανονισμού, πέραν του ότι μπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ παραπονούμενου και 
οργανισμού, μπορεί επίσης να τιμωρηθεί και με επιβολή προστίμου από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή που για 
συγκεκριμένες παραβάσεις μπορεί να φτάσει τα €10,000,000 ή 2% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών και για άλλες 
τα €20,000,000 ή 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών.
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Παρακαλώ σημειώστε ότι το ανωτέρω δεν αποτελεί νομική γνωμάτευση.
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