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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
2441/438
ΠΡΟΣ:1.ΠΣΧΕΜ
Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
2. Σωµατείο Μεταφορών Υγρών
Τροφίµων Ελλάδας
Φοινίκων 23, Περιστέρι
3. Τµήµα ∆ , ∆ΟΠ για άµεση ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

: Ενηµέρωση υποκειµένων για διαβίβαση δεδοµένων τους (νόµος
2472/1997 άρθρο 11)

Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ως υπεύθυνος
επεξεργασίας στοιχείων αδειών κυκλοφορίας (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ από
11/02/2000 µε αρ.πρ 9093/2208) στο οποίο τηρούνται στοιχεία
κατόχων/ιδιοκτητών οχηµάτων δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης όπως και
στοιχεία που αφορούν το είδος της µεταφορικής επιχείρησης (πχ µεταφορά
τροφίµων) έχοντας υπόψη:
Α. Την από 08/11/2010 αίτηση του ΕΦΕΤ µε την οποία ζητούνταν στοιχεία
κατόχων/ιδιοκτητών τροφίµων βυτιοφόρων οχηµάτων δηµόσιας και ιδιωτικής
χρήσης.
Β. Την από 14/01/2011 απόφαση της Αρχής ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (αρ.πρ. Γ/ΕΞ/343/14-01-2011) µε την οποία η Αρχή αποφάνθηκε
ότι η διαβίβαση αυτών των δεδοµένων στον ΕΦΕΤ εµπίπτει στη διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόµου 2472/97 µε την οποία «Κατ’εξαίρεση
επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση όταν:…β) Η επεξεργασία
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου επεξεργασίας
η οποία επιβάλλεται από το νόµο …δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την
εκτέλεση έργου δηµοσίου συµφέροντος ή έργου που εµπίπτει στην άσκηση
δηµόσιας εξουσίας και εκτελείται από δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή
είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο στον οποίο γνωστοποιούνται
τα δεδοµένα…»
Γ. Την πρόβλεψη του νόµου 2741/99 που διέπει την οργάνωση, το έργο και
τις αρµοδιότητες του ΕΦΕΤ
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∆. Την πρόβλεψη του άρθρου 11 του νόµου 2472/1997 για την ενηµέρωση
των υποκειµένων των οποίων τα δεδοµένα διαβιβάζονται σε τρίτο χωρίς τη
συγκατάθεσή τους, πριν από την εκχώρηση αυτών των στοιχείων στον τρίτο
και την ως άνω απόφαση της Αρχής σύµφωνα µε την οποία η ενηµέρωση
µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο (πχ ανάρτηση στο οικείο
διαδικτυακό τόπο για τη διαβίβαση των δεδοµένων)
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
τους κατόχους/ιδιοκτήτες τροφίµων βυτιοφόρων οχηµάτων δηµόσιας και
ιδιωτικής χρήσης ότι το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων θα
προχωρήσει στη διαβίβαση στον ΕΦΕΤ δεδοµένων της άδειας κυκλοφορίας
που τηρεί στο Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας.
Η παρούσα ενηµέρωση έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ λαµβάνοντας Αριθµό
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης(Α∆Α:
) ενώ είναι επίσης αναρτηµένη στο
∆ικτυακό Τόπο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
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