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Blockchain & Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Tί είναι η τεχνολογία Blockchain;
Η τεχνολογία Blockchain, μία σημαντική καινοτομία
σήμερα, πρόκειται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας και να
επηρεάσει διάφορους τομείς της, καθώς παρέχει την
τεχνολογική δυνατότητα για ύπαρξη κατανεμημένης
μορφής
εμπιστοσύνης
χωρίς
οποιονδήποτε
ενδιάμεσο (intermediary). Αυτό
μπορεί να
επηρεάσει τις μέχρι σήμερα παραδοσιακές έμπιστες
οντότητες (trusted authorities), τις συναλλαγές και
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθιστώντας τις
παράλληλα γρήγορες και ασφαλείς.

και Φόρουμ για το Blockchain (EU Blockchain
Observatory and Forum) και τον Απρίλιο 2018, 21
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Νορβηγία
υπέγραψαν μία κοινή Δήλωση για την δημιουργία
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για το Blockchain (European
Blockchain Partnership (EBP)) και συνεργάζονται για
την εγκαθίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Υποδομής
Υπηρεσιών Blockchain
(European Blockchain
Services Infrastructure (EBSI) ) που θα συμβάλλει
στην παροχή διασυνοριακών ψηφιακών δημοσίων
υπηρεσιών,
εξασφαλίζοντας
υψηλό
επίπεδο
ασφάλειας και απορρήτου. Η Ελλάδα υπέγραψε την
Δήλωση αυτή τον Μάιο 2018.

«Το Blockchain είναι ένας κατανεμημένος λογιστικός
κατάλογος (distributed ledger), δημόσιος ή ιδιωτικός,
στον οποίο συναλλαγές ή δεδομένα συνδέονται
μεταξύ τους Peer2Peer (P2P) σε συνδεδεμένα μπλοκ
δεδομένων καθιστώντας τα πρακτικά αμετάβλητα
και
αδιαμφισβήτητα
από
όλους
τους
κατανεμημένους κόμβους (nodes) στους οποίους
έχει γίνει η ενημέρωση του καταλόγου».

Συμμόρφωση της τεχνολογίας Blockchain με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(GDPR)
Από τις 25 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ
679/2016 (GDPR), ο οποίος και ισχύει άμεσα σε όλα
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η
συμμόρφωση της τεχνολογίας Blockchain με τον
GDPR αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα, που έχει
απασχολήσει την αρμόδια Γαλλική Εποπτική Αρχή
(CNIL) καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
συμμόρφωση της τεχνολογίας Blockchain με τον
GDPR δεν αφορά την τεχνολογία per se, αλλά τον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η εν λόγω
τεχνολογία σε διάφορες περιπτώσεις και εφαρμογές,
όπως ακριβώς συμβαίνει και με το Διαδίκτυο και την
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence).

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει
περίπου 83 εκατομμύρια Ευρώ σε ερευνητικά σχέδια
σχετικά με την τεχνολογία Βlockchain και
υπολογίζεται ότι θα χορηγήσει ακόμα 340
εκατομμύρια σε αντίστοιχα έργα στο διάστημα 2018
με 2020. Την 1η Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
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υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και οι miners (όσοι

Τα δεδομένα που σχετίζονται με συναλλαγές και
είναι καταχωρημένα σε έναν κατάλογο Βlockchain ή
υπόκεινται σε επεξεργασία σε ένα «έξυπνο
συμβόλαιο»
(smart
contracts)
-ψηφιακό

επιβεβαιώνουν συναλλαγές για την είσπραξη
ανταμοιβής), οι οποίοι δεν συμμετέχουν μεν σε μια
συναλλαγή αλλά χειρίζονται τους κόμβους (nodes)
και επικυρώνουν τις συναλλαγές για λογαριασμό των
συμμετεχόντων.

πρωτόκολλο,
που
εκτελεί
αυτόματα
προκαθορισμένες διαδικασίες για μία συναλλαγή
χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή ενός τρίτου μέρους
(π.χ. τράπεζας), μπορούν να οδηγήσουν σε

2) Προστασία των προσωπικών δεδομένων
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού

ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και ως εκ τούτου
θεωρούνται
προσωπικά
δεδομένα
που
προστατεύονται από τον GDPR καθώς και από την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων.

Σύμφωνα με τον GDPR, o υπεύθυνος επεξεργασίας
οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ
ορισμού, υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο τα
προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον
εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας και δεν
καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του
φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών
προσώπων. Σε έναν κατάλογο blockchain υφίσταται
πάντοτε το ζήτημα απουσίας ελέγχου επί των
διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε αυτόν και ως
εκ τούτου καθίσταται κάθε φορά απαραίτητος ο
έλεγχος εάν η τεχνολογία blockchain είναι η
κατάλληλη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού.
Επίσης, συνιστάται η επιλογή ενός ιδιωτικού
καταλόγου blockchain (αντί ενός δημοσίου), που
παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών
δεδομένων, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την διαβίβαση αυτών εκτός
ΕΕ, καθώς πολλοί miners ενδέχεται να μην είναι
εγκατεστημένοι εντός ΕΕ. Για τον σκοπό της
ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ
η εφαρμογή εγγυητικών μηχανισμών (τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες, Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες
κλπ.) καθίσταται περισσότερο εφικτή σε έναν
ιδιωτικό κατάλογο blockchain παρά σε έναν δημόσιο.

Τρία σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε
έναν κατάλογο blockchain, στο πλαίσιο του GDPR,
αξίζει να αναφερθούν. Η αναφορά γίνεται μόνο στον
GDPR, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα ψηφιστεί από
το Ελληνικό Κοινοβούλιο το σχέδιο νόμου για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, σε εφαρμογή
του GDPR.
1) Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας /
εκτελών την επεξεργασία σε έναν κατάλογο
blockchain?
Στον GDPR γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στον
υπεύθυνο επεξεργασίας (data controller), που
αποτελεί το μέρος που καθορίζει τους σκοπούς και
τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων και φέρει την πρωταρχική ευθύνη και
στον εκτελούντα την επεξεργασία (data processor),
ο οποίος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
Σε
πολλές περιπτώσεις ο ως άνω διαχωρισμός σε έναν
κατάλογο blockchain καθίσταται δύσκολος, ιδίως σε
έναν δημόσιο κατάλογο blockchain, όπως είναι το
Bitcoin, όπου δεν υπάρχει έλεγχος επί των
δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία στο
πλαίσιο μιας συναλλαγής. Για παράδειγμα, θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι όλα τα μέρη που
ανταλλάσσουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο
μίας τέτοιας συναλλαγής, ενεργούν ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας.

Επιπρόσθετα, συνιστάται η επεξεργασία και
αποθήκευση
μόνο
κρυπτογραφημένων,
ψευδωνυμοποιημένων
ή
ανωνυμοποιημένων
δεδομένων, καθώς και η διενέργεια εκτίμησης των
επιπτώσεων
των
σχεδιαζόμενων
πράξεων
επεξεργασίας
στην
προστασία
προσωπικών
δεδομένων.

Αντίστοιχα εκτελούντες την επεξεργασία δύνανται να
θεωρηθούν άλλοι συμμετέχοντες σε έναν κατάλογο
blockchain, όπως π.χ. οι προγραμματιστές «έξυπνων
συμβολαίων»
(smart
contracts),
οι
οποίοι
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό
αντίστοιχα των συμμετεχόντων που ενεργούν ως
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3) Άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
των δεδομένων

καθώς είναι δύσκολος
υπευθύνου επεξεργασίας.

ο

προσδιορισμός

του

Όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων, που
διατηρούν τα υποκείμενα των δεδομένων σύμφωνα
με τον GDPR, ας σημειωθεί ότι ενδέχεται πολλά εκ
των βασικών αυτών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα
διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη
λήθη), να μην μπορούν να ασκηθούν λόγω του
τρόπου δομής και αποθήκευσης των δεδομένων
στους καταλόγους blockchain. Ειδικότερα, οι
κατάλογοι blockchain έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή και
διόρθωση των δεδομένων άπαξ αυτά καταχωρηθούν
στην αλυσίδα των μπλοκ. Η «μη μεταβλητότητα»
(immutability) αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της
τεχνολογίας Blockchain. Συνεπώς, ακόμα και αν
δύναται να προσδιοριστεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας
σε ένα δίκτυο, όπως για παράδειγμα στο Bitcoin,
καθίσταται αδύνατο ο εν λόγω υπεύθυνος
επεξεργασίας να διαγράψει ή να επικαιροποιήσει το
αρχείο μίας συναλλαγής χωρίς να καταστρέψει την
αλυσίδα των μπλοκ. Η τεχνολογία Blockchain έχει
συνολικά οικοδομηθεί επί τη βάσει της διασφάλισης
ότι οι συναλλαγές δεν πρόκειται ποτέ να
λησμονηθούν ή να διαγραφούν, με σκοπό την
δημιουργία αποκεντρωμένης εμπιστοσύνης καθώς
και την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου των
συμμετεχόντων.

Αναφορικά
με
τους
ιδιωτικούς
καταλόγους
blockchain, και πάλι η αρμόδια Γαλλική Εποπτική
Αρχή (CNIL) προτείνει τον καθορισμό ενός
ελάχιστου
αριθμού
miners
προκειμένου
να
αποφευχθούν
αντιπαραθέσεις
μεταξύ
των
εμπλεκομένων
μερών,
την
εφαρμογή
των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος από
την αποτυχία ενός αλγορίθμου στην ασφάλεια των
συναλλαγών, καθώς και την κατάρτιση ενός
εναλλακτικού σχεδίου τροποποίησης αλγορίθμων σε
περίπτωση
εντοπισμού
μίας
ευαλωτότητας.
Επιπλέον, συνιστάται η καταγραφή του τρόπου
διακυβέρνησης, η εξέλιξη του λογισμικού που
χρησιμοποιείται, καθώς και η διασφάλιση της
εμπιστευτικότητας,
της
ακεραιότητας,
της
νομιμότητας και της διαφάνειας της τεχνολογίας
Βlockchain μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων
μέτρων.
Αναμένεται με ενδιαφέρον η επίσημη θέση και
άλλων εποπτικών αρχών προστασίας προσωπικών
δεδομένων στα ως άνω ζητήματα, καθώς και της
Ελληνικής
Αρχής
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν και της ψήφισης
και θέσεως σε ισχύ του
ελληνικού νόμου σε
εφαρμογή του GDPR.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον GDPR δεν
εξειδικεύεται η έννοια της διαγραφής. Σε αυτό το
πλαίσιο, η αρμόδια Γαλλική Εποπτική Αρχή (CNIL)
αναγνωρίζει
ότι
ορισμένες
τεχνικές
κρυπτογράφησης, που συνδυάζονται με την
καταστροφή του κλειδιού, μπορούν ενδεχομένως να
θεωρηθούν διαγραφή ακόμα και αν δεν συνιστούν
διαγραφή εν τη στενή έννοια.
Επισημαίνεται επίσης ότι ακόμα και η άσκηση του
δικαιώματος
πρόσβασης
από
πλευράς
των
υποκειμένων των δεδομένων καθίσταται δύσκολη,
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