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themselves.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Τεχνολογική πρόοδος, ανάπτυξη του Διαδικτύου και καθιέρωση των ηλεκτρονικών
εμπορικών συναλλαγών και επιχειρήσεων .

• Η ανάπτυξη του Web 2.0 και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης έδωσε
στους χρήστες την ευχέρεια να εκτίθενται και να ανταλλάσουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα καθημερινά.

• Παρά την εκτεταμένη αλληλεπίδραση με τις νέες τεχνολογίες, οι χρήστες
σπάνια είναι ενήμεροι για το πότε και ποια δεδομένα μοιράζονται στο διαδίκτυο.

• Αγνοούν πλήρως την ύπαρξη μιας τεράστιας αγοράς, στην οποία τα δεδομένα
τους κυκλοφορούν και διατίθενται στο εμπόριο.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η απόκτηση, η
επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων έχουν πολύ σημαντικό
ρόλο.

• Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν τεχνολογικά εύκολα μεταπωλήσιμο προϊόν

• Οι χρήστες φαίνεται να έχουν αποδεχθεί την ιδέα ότι όλη η διαδικτυακή τους
δραστηριότητα παρακολουθείται.

• Για τους διαφημιστές, τα δεδομένα που συλλέγονται σε τόσο μεγάλες ποσότητες,
συμβάλλουν στην επικοινωνία του μηνύματος στον τελικό στόχο καθώς τους
δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα σωστά άτομα, στη σωστή θέση, την
κατάλληλη στιγμή, με το σωστό μήνυμα.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων➔ Παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής.

• Ιδιωτικότητα και Προστασία των δεδομένων: Αναπροσαρμογή των πολιτικών της
ΕΕ και ανάπτυξη Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (GDPR).

• Ο κανονισμός GDPR υποστηρίζει νομικές δραστηριότητες διαδικασιών
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο περιβάλλον και αποσκοπεί
στην απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Σημαντική πτυχή του νέου κανονισμού αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται

τα προσωπικά δεδομένα καθώς θεωρούνται ως ένα πολύτιμο περιουσιακό
στοιχείο.

• Η νέα νομοθεσία συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογικές τάσεις, όπου η συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων γίνονται στρατηγικοί φορείς διαφοροποίησης και
θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες.

• Καλύπτει ακόμα και τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), cookies,
δεδομένα τοποθεσίας ή άλλους παράγοντες μέσω των οποίων μπορεί να
εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου.



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
• Ως προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οι

πληροφορίες που αφορούν ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί
ή μπορεί να αναγνωριστεί.

• Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να
εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
• Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβάνουν:

• τη φυλετική ή εθνική προέλευση,
• τα πολιτικά φρονήματα,
• τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις του ατόμου,
• Τη συμμετοχή σε οργανώσεις,
• πληροφορίες σχετικά με την υγεία,
• την κοινωνική πρόνοια και
• τις προσωπικές προτιμήσεις, καθώς και
• πληροφορίες σχετικές με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.



ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
• Η έννοια της ιδιωτικότητας αναφέρεται στο σύνολο των παραμέτρων που

αφορούν την ιδιωτική ζωή ενός φυσικού προσώπου και είναι ευρεία.

• Από την άλλη η έννοια των προσωπικών δεδομένων έχουν συγκεκριμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν το
άτομο μέσω της επεξεργασίας συγκεκριμένων πληροφοριών.

• Τα χαρακτηριστικά αυτά και οι περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση της
ιδωτικότητας η οποία αφορά μια κατάσταση διαρκή.



• Για τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται 3 βασικές έννοιες:
• η έννοια της επεξεργασίας,
• η έννοια του αρχείου και
• η έννοια του σκοπού.

• Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την οριοθέτηση της προσβολής στο πεδίο των
προσωπικών δεδομένων, σε αντίθεση με την αντίστοιχη οριοθέτηση της
προσβολής στο πεδίο της ιδιωτικότητας, η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

• Σε μια εποχή που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει κομμάτι της
καθημερινότητας, ο διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων έχει γίνει απαραίτητη
προϋπόθεση για την χρήση των περισσότερων ψηφιακών εφαρμογών και
υπηρεσιών.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



• Οι χρήστες ακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές τάσεις χρησιμοποιούν ακόμη και
τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά για εύκολη πρόσβαση μέσω του κινητού και
του προσωπικού τους υπολογιστή.

• Προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός του τηλεφώνου, η διεύθυνση, τραπεζικοί
λογαριασμοί, IP, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας χρησιμοποιούνται
για να συμπληρωθεί ένα προφίλ, με στοιχεία συμπεριφοράς, καταναλωτικές
προτιμήσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, χωρικές και χρονικές επιλογές, αλλά ακόμη
και βιομετρικά ή βιοχημικά χαρακτηριστικά τα οποία συλλέγονται και πρέπει να
διασφαλίζονται.

• Επιφυλακτικότητα...?

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



• 500 έως 700 χιλιάδες Αμερικανών πέφτουν ετησίως θύματα ηλεκτρονικών
κλοπών προσωπικών δεδομένων.

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κλοπή προσωπικών δεδομένων αποτελεί την ταχύτερα

αυξανόμενη μορφή κλοπής, με ποσοστό αύξησης της τάξεως του 165% στο
διάστημα από το 1999 έως το 2001.

• το 45% των Γερμανών χρηστών ΗΥ αποφεύγει τη χρήση του διαδικτύου λόγω

προβλημάτων ασφάλειας (2001).

• το 71% των χρηστών διαδικτυακών εφαρμογών θεωρεί μέρος της σύγχρονης
ζωής να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες στις επιχειρήσεις (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2015).

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



• Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται
«αθόρυβα», βάσει των ιχνών που αφήνει πίσω του ο χρήστης και με τη βοήθεια
μηχανισμών των οποίων την ύπαρξη και τη λειτουργία συχνά αγνοεί ή δεν κατανοεί
πλήρως ο χρήστης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα εντός αυτής 

(ποσοστό επί τοις εκατό του πληθυσμού) -2011



CYBER-SECURITY MARKET
• Οι πρώτες ρυθμιστικές πολιτικές περί προσδιορισμού, αντιμετώπισης και

ασφάλισης έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου, σχεδιάστηκαν κατά τη
δεκαετία του 1990 και επί της ουσίας εστίαζαν στην κάλυψη της ευθύνης τρίτων
για τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση κακόβουλου λογισμικού.

• Η ζήτηση για παροχή υπηρεσιών ασφάλιας έναντι των κινδύνων του
κυβερνοχώρου, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας, έχει οδηγήσει στην
ραγδαία άνθιση του κλάδου της ασφάλειας.

• Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Allianz (2015), η αγορά της ασφάλειας στο
διαδίκτυο στο σύνολό της, προβλέπεται να φθάσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια
μέχρι το 2025.

• Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι ΗΠΑ κατέχουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς
των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποσοστά συμμόρφωσης εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον 
Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR, 2018



GDPR & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
• Για πάνω από δύο δεκαετίες, ο νόμος για την προστασία των δεδομένων σε όλα τα

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν βασισμένος στην οδηγία 95/46, η οποία
προέβλεπε την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

• Το 2012 η προτάθηκε η μεταρρύθμιση του νόμου σύμφωνα με έναν ενιαίο
κανονισμό για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

• Μετά τις διαβουλεύσεις και τις πολυάριθμες τροποποιήσεις, το τελικό κείμενο του
νέου κανονισμού EU General Data Protection Regulation (GDPR) εγκρίθηκε επίσημα
τον Απρίλιο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ ως νόμος στις 24 Μαΐου 2016.

• Η νέα νομοθεσία αντικατέστησε την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για
την Προστασία Δεδομένων και έθεσε τις βάσεις για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.



GDPR & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
• Ελλάδα:

• Νόμος 2472/1997- συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές του σεβασμού της
προσωπικότητας, του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής αλλά και του απορρήτου
των επικοινωνιών και είχε στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικής ζωής.

• Νόµος 3471/2006- προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες.

• Το Ιανουάριο του 2019, με σχετικό ΦΕΚ, ο Νόμος 2472/1997 καταργήθηκε για να
αντικατασταθεί με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού GDPR.

• Οι οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
χαρακτήρα παραμείναν εν ισχύ εφόσον δεν προσκρούουν στα προβλεπόμενα
σύμφωνα με τον κανονισμό.



GDPR & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
• Στο άρθρο 2 προσδιορίζεται ότι ο Κανονισμός οφείλει να εφαρμόζεται τόσο στην

πλήρη όσο και στην μερική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης,
είτε αυτή είναι αυτοματοποιημένη είτε όχι.

• Στο τρίτο άρθρο αναφέρεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού, ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από
υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι δραστηριότητες αφορούν υποκείμενα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή, ή παρακολούθηση της
συμπεριφοράς τους.

• Στην πραγματικότητα ο GDPR αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για τις
επιχειρήσεις και τις οργανώσεις περί "νόμιμης" επεξεργασίας των δεδομένων.





ΙοΤ & WEARABLES

• Συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις που υιοθετούνται γρήγορα από τους
πολίτες παγκοσμίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενήργησε αποφασιστικά και αυστηρά για
τα πιο σημαντικά ζητήματα που αποκαλύφθηκαν από την είσοδο στην εποχή του
IoT.

• Οι σύγχρονες φορητές συσκευές είναι μικρές φθηνές,
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

• Τα wearables είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής

και προσφέρουν συνεχή παρακολούθηση και μέτρηση
της φυσικής και φυσιολογικής κατάστασης των
χρηστών.



ΙοΤ & WEARABLES

• Wearables: μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που ενσωματώνονται σε διαφορετικούς
τύπους αξεσουάρ και ρούχων.

• Μπορούν να συνδεθούν στο σώμα του χρήστη και να συλλέξουν πολλές χρήσιμες
αλλά και συχνά ευαίσθητες πληροφορίες.

• Ταχεία και παγκόσμια υιοθέτηση έξυπνων συσκευών και ζωνών παρακολούθησης
από τον γενικό πληθυσμό, καθώς και από

• Τη βιομηχανία: χρήση wearables για hands-free καθοδήγηση με αποτέλεσμα τη
βελτίωση της παραγωγικότητας.



ΙοΤ & WEARABLES

• Καθώς τα εξαρτήματα του υλικού γίνονται μικρότερα και οι πηγές ισχύος γίνονται
πιο αποτελεσματικές, η ανάπτυξη φορητών συσκευών έχει εξελιχθεί σε μια
μεγάλη καταναλωτική αγορά, η οποία αναμένεται να φθάσει τα

• 80 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026

• με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 17,65% από το 2020 .



WEARABLES
• Έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ως κομμάτι του Διαδικτύου των πραγμάτων,

καθώς χρησιμοποιούν αισθητήρες και διευκολύνουν την επικοινωνία
προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες παρέχοντας πρόσβαση σε πραγματικό
χρόνο στις καταγεγραμμένες πληροφορίες.

• Έξυπνα γυαλιά, headsets εικονικής πραγματικότητας, καθώς και έξυπνα ρούχα
από ηλεκτρονικά υφάσματα περιλαμβάνονται επίσης στη γκάμα της φορητής
τεχνολογίας.



SMARTWATCHES & ACTIVITY TRACKERS
• Είναι τα πιο δημοφιλή χάρη στις δυνατότητες φορητότητας και συνδεσιμότητας.

• Συνδέονται συνεχώς με το κινητό τηλέφωνο του χρήστη και χρησιμοποιούν μια
μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και μονάδων, συμπεριλαμβανομένων
• Μικροφώνων
• GPS,
• καμερών
• κ.ά

• προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δεδομένα και να προσφερθούν
σημαντικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις ή ακόμα και συστάσεις προς αυτούς.



CHALLENGES

• Όπως και σε περιστατικά πραγματικού κόσμου, όπου η προστασία της ιδιωτικής ζωής
και της ασφάλειας μπορεί να θεωρηθεί ως απαραβίαστη αρχή.

• Tα διαδικτυακά ζητήματα απορρήτου έχουν ακριβώς την ίδια σημασία.

• Ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη (προφίλ) από
εταιρείες, προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών και να
προσαρμοστεί το διαφημιστικό μάρκετινγκ σε αυτές τις προτιμήσεις.

• Συστηματική καταγραφή και συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες.



CHALLENGES

Παρόλο που οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές 
ενδέχεται να παρέχονται δωρεάν, στην 
πραγματικότητα, τα δεδομένα που συλλέγονται 
από τη δραστηριότητα των χρηστών γίνονται το 
πραγματικό νόμισμα, που συνήθως 
αγοράζονται αργότερα από εταιρείες τρίτων. 

“



CHALLENGES

• Αν και μία εφαρμογή μπορεί να μην βλάπτει άμεσα τον χρήστη, είναι σε θέση να
δημιουργήσει και να αποκαλύψει την ταυτότητά του ή ακόμη και να
παραχωρήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες συσκευών (τηλεφωνικές
κλήσεις, ανάγνωση SMS, παρακολούθηση GPS, εγγραφή κ.λπ.) και το περιεχόμενό
της (φωτογραφίες, βίντεο, λίστα επαφών, μηνύματα κ.λπ.),

• Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση➔ σαφής παραβίαση απορρήτου.



CHALLENGES

• Ζητήματα απορρήτου και ασφάλειας που προκύπτουν, ειδικά σε περιπτώσεις user
profiling και μεταπώλησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για σκοπούς
μάρκετινγκ.

• Tα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιτιθέμενους
εκθέτοντας τις ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών σε κίνδυνο.

• Τα ευαίσθητα δεδομένα θεωρούνται ως ένα από τα πιο πολύτιμα προϊόντα στη
σύγχρονη εποχή του Διαδικτύου των πραγμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της
ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής.



CHALLENGES

Νέες πρακτικές, παραδείγματα και τεχνολογίες εγείρουν τα ερωτήματα που εστιάζει
αυτή η μελέτη στην απάντηση:

● Εξασφαλίζεται η αρχή της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των 
προσωπικών δεδομένων για τις δημοφιλείς φορητές συσκευές στη νέα 

εποχή του GDPR;

● Ποιοι είναι οι κίνδυνοι απορρήτου που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι χρήστες χρησιμοποιώντας εφαρμογές παρακολούθησης 

φυσικής κατάστασης;



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Οι ερευνητές επικεντρώνονται στην ασφάλεια σε επίπεδο συσκευών και στην
ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων στο πλαίσιο του IoT.

• σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας κατά τη
χρήση φορητών συσκευών παρακολούθησης φυσικής κατάστασης:

• σε επίπεδο υλικού, λογισμικού και firmware.
• σε επίπεδο κοινωνιολογίας,

• Τα activity trackers συνδέονται με μεγάλο πλήθος απειλών καθώς που μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε:

• επίπεδο υλικού,
• λογισμικού
• δικτύου



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Σε αντίθεση με τα έξυπνα ρολόγια, τα απλά activity trackers είναι λιγότερο ισχυρά όσον
αφορά την υπολογιστική επεξεργασία.

• Αυτό τα καθιστά περισσότερο εξαρτώμενα από τη συσκευή με την οποία συνδέονται και
τις περισσότερες φορές βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό της
φορητής συσκευής του χρήστη, κληρονομώντας εκτός από τα πλεονεκτήματα και πιθανά
μειονεκτήματα και ευπάθειες.

• Έτσι, η έρευνα σχετικά με την ευπάθεια μπορεί να εστιαστεί περισσότερο στις διάφορες
επιθέσεις δικτύου και λογισμικού και να αντιμετωπιστεί υπό την ευρύτερη άποψη των
αυξανόμενων προκλήσεων ασφάλειας IoT, όπως ζητήματα ελέγχου ταυτότητας χρήστη.



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Σχεδόν όλοι οι ανιχνευτές φυσικής κατάστασης και

δραστηριότητας χρησιμοποιούν Bluetooth, δεδομένα κινητής
τηλεφωνίας και δίκτυα Wi-Fi για τη σύνδεση.

• Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται συχνά για
να παρακινήσουν τους χρήστες συνδέοντάς τους στο διαδίκτυο
και επιτρέποντάς τους να μοιράζονται τη δραστηριότητά τους.

• Μέσω της επεξεργασίας των συλλεγόμενων γεω-δεδομένων
(τοποθεσία και υψόμετρο εδάφους) αυτές οι συσκευές
δημιουργούν προσαρμοσμένη εμπειρία χρήστη, παρέχοντας σε
αυτούς προσαρμοσμένους προσωπικούς ή κοινοτικούς στόχους.



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Τα ίδια γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλες
επιθέσεις στο απόρρητο της τοποθεσίας➔ πρόβλεψη τοποθεσίας χρησιμοποιώντας
το ιστορικό δραστηριότητας,

• Είναι δυνατή η πρόβλεψη της πόλης που βρίσκεται ο χρήστης βάσει του ιστορικού
του.

• Είναι δυνατή η πρόβλεψη της πόλης που βρίσκεται ο χρήστης χωρίς καμία
προηγούμενη γνώση.

• Πολλές από τις ευπάθειες σε επίπεδο λογισμικού σχετίζονται με τους κινδύνους
απορρήτου που προκύπτουν από την έκθεση των συλλεγόμενων δεδομένων από τις
εφαρμογές φυσικής κατάστασης στα κοινωνικά δίκτυα.



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών εφαρμογών καταγραφής φυσικής κατάστασης
δεν έχει πλήρη γνώση της επικινδυνότητας κοινής χρήσης των δεδομένων αυτών μέσω
κοινωνικών δικτύων.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με τα χωροχρονικά
μοτίβα κίνησης του χρήστη μπορεί να είναι αρκετή για να αποκαλύψει ευαίσθητες
πληροφορίες, όπως η τοποθεσία του σπιτιού του.

• Ένας χρήστης μπορεί να αναγνωριστεί μόνο με την επεξεργασία των δεδομένων
περπατήματος που συλλέγονται από το accelerometer και το gyroscope του
smartphone του.



ΕΡΕΥΝΑ

• Εξέταση των δημοφιλέστερων wearables βάσει του λογισμικού που προτείνεται από
τον κατασκευαστή.



ΕΡΕΥΝΑ
• Δημιουργία ενός πειραματικού περιβάλλοντος για την εξομοίωση επίθεσης «Man In

The Middle» ώστε να εξετάσουμε τα δεδομένα που μεταφέρονται από την
εφαρμογή.

• Redmi Note 6 Pro, MIUI Global 11.0.4, Android 9 PKQ1.180904.001)
• Lumen Privacy Monitor



LUMEN
• Haystack Project

• International Computer Science
Institute (ICSI) του UC Berkeley και

• IMDEA Networks σε συνεργασία με το
• Mass και το
• Πανεπιστήμιο Stony Brook.

• Ανάλυση κρυπτογραφημένης κίνησης.

• Δυνατότητα διαμόρφωσης αδειών με
σκοπό τη διατήρηση του ελέγχου και της
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένατου
χρήστη.

www.icsi.berkeley.edu/icsi/projects/networking/haystack

http://www.icsi.berkeley.edu/icsi/projects/networking/haystack


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ



ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ

www.whotracks.me

http://www.whotracks.me/


ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ

www.haystack.mobi/panopticon/

http://www.haystack.mobi/panopticon/


ΧΜΜΜΜ....
• Το Lumen απαιτεί από το χρήστη μια σειρά πολλών δικαιωμάτων πρόσβασης,

εγκατάστασης, root certificate, την παρακολούθηση κρυπτογραφημένης και μη κίνησης
από προεπιλογή και την ανώνυμη αποστολή των συλλεγμένων δεδομένων στους
ερευνητές του project για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση στο σύνολο των
συλλεγμένων στοιχείων από όλους τους χρήστες.

• Η εφαρμογή ζητάει δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη
στη συσκευή προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίσει και να προσδιορίσει όλες τις
πιθανές διαρροές αυτών από τις υπόλοιπες εφαρμογές.

• Οι ερευνητές που δημιούργησαν την εφαρμογή σημειώνουν ότι δεν αποστέλλονται προς
διερεύνηση ποτέ τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη παρά μόνο στοιχεία πρόσβασης,
τροποποίησης, κ.λ.π. προς αυτά από τις υπόλοιπες εφαρμογές.

• Δεν είναι ανοικτού κώδικα.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Παρόλο που στην πολιτική απορρήτου όλων των εφαρμογών συλλέχθηκαν δεδομένα
για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών, οι λόγοι πίσω από τη χορήγηση
αδειών για έλεγχο κάμερας, ηχογράφηση ή ακόμα και πρόσβαση SMS και
τηλεφωνικές κλήσεις εξακολουθούν να είναι ασαφείς.

• Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πλήρως πριν
παραχωρήσουν πρόσβαση, το που ενδέχεται να διαρρεύσουν ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προκειμένου να θεωρηθεί ασφαλές και συμβατό με το GDPR ένα λογισμικό, πρέπει να
διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:

Unlinkability: Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι
ανώνυμα και να μην συνδυάζονται ποτέ με άλλες πληροφορίες που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη.

Transparency: Η επεξεργασία δεδομένων πρέπει να γίνεται μόνο με σκοπό,
σαφώς δηλωμένο και για τον συγκεκριμένο σκοπό των εφαρμογών. Οι χρήστες των
οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία πρέπει να γνωρίζουν πλήρως την
παρακολούθηση πριν, μετά, αλλά και τη στιγμή που συμβαίνει.

Intervenability: Οι χρήστες θα πρέπει συνεχώς να έχουν την επιλογή να
εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα ή ακόμη και να αποσύρουν πλήρως τη συγκατάθεσή τους
για χορήγηση άδειας πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Ο αρχές αυτές είναι κρίσιμες όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες από
ενσωματωμένους αισθητήρες, όπως κάμερες και μικρόφωνα, καθώς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δεδομένων που αφορούν όχι μόνο τον μεμονωμένο
χρήστη, αλλά και το περιβάλλον τους.

• Τα πειραματικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της
βιβλιογραφικής επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε, εγείρουν σοβαρά ζητήματα
σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών.

• Υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαρροής ευαίσθητων ή εμπιστευτικών δεδομένων χωρίς τη
συγκατάθεση των χρηστών.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Το θεμελιώδες δικαίωμα στην ψηφιακή προστασία της ιδιωτικής ζωής καθορίζεται
από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

• Είναι σημαντική στιγμή για την εξασφάλιση εμπιστοσύνης στη νέα τεχνολογική
εποχή.

• Παρά το ότι βρίσκεται υπό έρευνα και συζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα
ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας που σχετίζονται με
φορητές συσκευές και κινητές τεχνολογίες αποτελούν ένα ρευστό πεδίο, το οποίο
είναι ακόμη επίκαιρο και ανοιχτό σε έρευνα παγκοσμίως.

• H υιοθέτηση φορητών συσκευών αυξάνεται συνεχώς, μαζί με τα δεδομένα που
ανταλλάσσονται από αυτές.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η μετάδοση πληροφοριών θα πρέπει, με κάθε τρόπο, να κρυπτογραφείται και οι
χρήστες έχουν πάντα το νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνονται και να είναι ανοιχτοί για
την αξιολόγηση πρακτικών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην
έκθεση προσωπικών πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

• Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών
συσκευών, λειτουργικών συστημάτων ή ακόμη και των εκδόσεών τους, πρέπει να
διεξαχθεί έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν άλλοι κίνδυνοι απορρήτου.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications



Καθώς ο όγκος των δεδομένων
που μεταδίδονται από συσκευές
αυξάνεται, θα αυξάνονται και οι
κίνδυνοι απορρήτου.

Experimental Analysis of Fitness Tracking Applications
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