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Ελευθερία της Έκφρασης και του Τύπου στον ΓΚΠΔ (α85) 

 Τα κράτη μέλη διά νόμου συμβιβάζουν το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού με το δικαίωμα στην
ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας
για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή
λογοτεχνικής έκφρασης.

 Για την επεξεργασία που διενεργείται για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς
ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, τα κράτη μέλη προβλέπουν
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από το κεφάλαιο ΙΙ (αρχές), το κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του
υποκειμένου των δεδομένων), το κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την
επεξεργασία), το κεφάλαιο V (διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς), το κεφάλαιο VI (ανεξάρτητες εποπτικές αρχές), το
κεφάλαιο VII (συνεργασία και συνεκτικότητα) και το κεφάλαιο ΙΧ (ειδικές περιπτώσεις
επεξεργασίας δεδομένων), εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για να συμβιβαστεί το
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την ελευθερία της
έκφρασης και πληροφόρησης.
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Ελευθερία της Έκφρασης και του Τύπου στον ΓΚΠΔ (α85) 

 Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο
δικαίωμα (αιτ. σκέψη 4)

 Η περαιτέρω διατήρηση όμως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να
είναι σύννομη όταν είναι αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της
έκφρασης και ενημέρωσης, ακόμα και αν το υποκείμενο ζητεί τον περιορισμό ή την
διαγραφή των δεδομένων που τον αφορούν (αιτ. σκέψη 65).

 Το δικαίωμα στη λήθη δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι
απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του
δικαιώματος στην ενημέρωση (άρθρο 17)

 Για να ληφθεί υπόψη η σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε
δημοκρατική κοινωνία, είναι απαραίτητο να ερμηνεύονται διασταλτικά οι έννοιες που
σχετίζονται με την εν λόγω ελευθερία, όπως η δημοσιογραφία (αιτ. σκέψη 153)
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Ελευθερία της δημοσίευσης 

 Ο νέος Κανονισμός, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των νέων μορφών δημοσίευσης
μέσω του ηλεκτρονικού τύπου και του Διαδικτύου, καθιστά σαφές ότι η ανάγκη
προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τη δημοσίευση τους κατά τρόπο που να
θίγει ή, έστω, να περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα στην προσωπικότητα είναι
επιτακτική και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παράδειγμα τέτοιας αντίληψης και δικαστικής
αντιμετώπισης αποτελεί η απόφαση Google v. Spain.

 Για την επεξεργασία που διενεργείται για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς
ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, τα κράτη μέλη προβλέπουν
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από το κεφάλαιο ΙΙ (αρχές), το κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του
υποκειμένου των δεδομένων), το κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την
επεξεργασία), το κεφάλαιο V (διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς), το κεφάλαιο VI (ανεξάρτητες εποπτικές αρχές), το
κεφάλαιο VII (συνεργασία και συνεκτικότητα) και το κεφάλαιο ΙΧ (ειδικές περιπτώσεις
επεξεργασίας δεδομένων), εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για να συμβιβαστεί το
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την ελευθερία της
έκφρασης και πληροφόρησης.
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Ελευθερία του Τύπου 

 Απαραίτητος συνοδοιπόρος της ελευθερίας του λόγου είναι πάντα η ελευθερία του
Τύπου, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της γέννησης της διανοίας και της διάδοσης της. Ο
Τύπος δεν υπόκειται σε λογοκρισία ούτε περιορίζεται in abstracto στην άσκηση ακόμα
και της πιο δριμείας κριτικής. Τα όρια της ελευθερίας του μετρώνται μόνο εκ των
υστέρων και ad hoc.

 Η ελευθερία της έκφρασης γενικά και η ελευθερία του τύπου ειδικότερα περιορίζονται
θεμιτά από τα άλλα συνταγματικά δικαιώματα και κυρίως της προστασίας της
προσωπικότητας, έκφανση της οποίας είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα

 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν φαίνεται να υστερεί έναντι της
ελευθερίας του τύπου εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που η σύγκρουση των δύο
δικαιωμάτων επιφέρει επικράτηση του δικαιώματος του κοινού να πληροφορηθεί
γεγονότα και πληροφορίες που αφορούν το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

 Ο περιορισμός των δικαιωμάτων των άρθρων 5 και 9Α θα ελεγχθεί υπό το πρίσμα της
αρχής της αναλογικότητας, όπως άλλωστε κάθε περιορισμός συνταγματικά
θεμελιωμένου δικαιώματος.
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