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Abstract 
With the adoption of the European Union General Data Protection Regulation 

(GDPR) on personal data protection in 2016 and its entry into force in 2018, all EU 

member states were required to provide maximum protection of personal data and 

individuals.The maximum protections of this regulation are expressed in various 

provisions, which are more accurate, stricter and more practical than the previous 

legal frameworks of the European Union and other countries. One of the most 

important aspects of personal data protection is the flow of different rights to the 

data subject. In several articles, this regulation refers to the rights of data subjects for 

the effective protection of their personal data.Given that the protection of personal 

data and data subjects is an important issue and one of the citizenship rights in any 

society, the need to examine this issue is also felt in the Iranian legal system.In this 

study, by stating the mentioned rights from the point of view of the European 

regulation related to personal data, it becomes clear that although according to the 

relevant Iranian laws, Iranian legal principles and Imami jurisprudence, some rights 

of the data subject are also present in Iranian law; However, not all of these rights 

are provable and the existing rights are not without flaws, so there is a need for legal 

clarification in this regard. 
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 روپاشخصی در حقوق اتحادیۀ ا ۀحمایت از داد

 1سنجی آن در نظام حقوقی ایرانو امکان
 )نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی(

 5یمحمد عابد ،4یمحسن دیسع، *3درافشان یقبول یمحمدمهد ، سید2زادهمهدیه لطیف
 چکیده

در سوا    یاز دادۀ شخصو  تیو در خصوو  حما  6داده اتحادیۀ اروپاحفاظت از  یمقررات عموم بیبا تصو
 تیو عضوو اتحادیوۀ اروپوا م وهم بو  حما      یکشووراا  یتمام ،2018را شدن آن در سا  االجو الزم 2016
 مواددر  اتمقرر نیا یحداکثر یااتیو اشخا  موضوع داده شدند. حما یشخص یاااز داده یحداکثر
کشووراا، در خصوو     ریسابقِ اتحادیۀ اروپا و سوا  یقانون یشده است ک  نسبت ب  بستراا انیب یمخت ف
 نیتور یاز اساسو  یکو ی .اسوت  تور یو در مقام عمل کاربرد ترران یسختگ تر،قیدق یدۀ شخصاز دا تیحما
ایون  اشوخا  موضووع داده اسوت.     مخت ف بورای  حقوق جریان ی،شخص یاااز داده تیحما یااجنب 

یشخصو ی اادادهنسبت ب   مؤثرمقررات در چندین ماده، ب  حقوق اشخا  موضوع داده جهت حفاظت 
داده امری مهم و  موضوعی شخصی و اشخا  اادادهحفاظت از  نک یاه است. با توج  ب  اشاره کرد شان

ی است، ضرورت بررسی این مسئ   در نظوام حقووقی ایوران نیوه     اجامع یکی از حقوق شهروندی در ار 
اروپوایی مربووب بو      مقرراتاشخا  موضوع داده از نگاه  حقوقبا بیان  پژواش. در این شودیماحساس 

برخی از   یو فق  امام رانیا یحقوق یمبانقوانین موضوعۀ ایران،  موجب ب شخصی، روشن شد، اگرچ   دادۀ
ی نبووده و  شدناثباتحقوق اشخا  موضوع داده در حقوق ایران نیه وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق 

 ست.سبب تصریح قانون در این خصو  ضروری انیبد؛ ستینحقوق موجود نیه خالی از اشکا  

 کلیدواژگان
، حق اعتراض، حق انتقا  داده، حوق  «یشخص یااو حفاظت از داده انتیص» حۀیال سینوشیپ

 ، شخص موضوع داده.شدن فراموشدسترسی، حق 

___________________________________________________________________ 
حقوق اشوخا  موضووع داده را    ویژهطور ب  ،یشخص یاااز داده تیحما یچگونگ نییتب یحاضر در راستا ۀمقال. 1

از پژواشوگران و فنواوران    تیو صوندوق حما  یمواد  تیو اثر تحت حما نیا قرار داده است. یبررس توج  و مورد
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 مقدمه

اسوتفاده از   واقو   در .کننود یخوود اسوتفاده مو    یشخصو  یاااز داده یمخت ف یستراابافراد در 
 یاوا حفاظوت از داده  گور ید سووی از . اسوت  ریناپوذ اجتنوا   ی ضروری و اموری شخص یااداده

اشخا  موضوع داده شایستۀ حمایت استند. حفاظت است و  یاز حقوق شهروند یکی یشخص
 - 1کامل، توسط مقررات عمومی حفاظوت از داده  طورب شخصی و اشخا  موضوع داده  دادۀاز 

 2018یب و از سوا   تصوو  2016است. این مقررات در سا   شده حاصل -GDPRاز این ب  بعد 
و شخص  2بستر قانونی موجود، در خصو  حفاظت از دادۀ شخصی نیترجام شده و  االجراالزم

در  حقوق مخت فوی دارد. ایون حقووق   شخص موضوع داده  GDPRموضوع داده است. ب  موجب 
ی جام  برای شخص موضوع داده اسوت.  ااتیحماو متضمن  شده انیب GDPR 22تا  12مواد 

یا برخی حقوق  شده تیتقونسبت ب  قوانین سابق حفاظت از داده  GDPRور، توسط حقوق مذک
اسوت. در ایون    شوده ی معرفو  این مقوررات بورای اولوین بوار     موجب ب  -مانند حق انتقا  داده -

تبیین و در گام بعدی جریان حقووق   GDPR براساسپژواش ابتدا حقوق اشخا  موضوع داده 
 . شودیمی سنجکاناممذکور در نظام حقوقی ایران 

 

مقررات عمومی حفاظت  به موجبتبیین حقوق اشخاص موضوع داده 
 از داده اتحادیۀ اروپا

 افوت یحقووق در  نیو شوده اسوت. ا   انیو ب GDPR 22 تا 12مواد حقوق اشخا  موضوع داده در 
مربووب بو  شوخص     یشخص یااب  داده یدسترس ،یشخص یاااطالعات در مورد پردازش داده
 ،یشخصو  یاوا ناقص، حوذ  داده  ای نادرست یشخص یااداده حیموضوع داده، درخواست تصح

بو  پوردازش و عودم قورار گورفتن در       راضپردازش، حق انتقا  داده، اعتو  تیدرخواست محدود
ی جداگان  بیان بنداادر این قسمت اریک از حقوق مذکور در خودکار است.  ماتیمعرض تصم

قوق جمعی حقوق فردی با ح عنوانب شده و در نهایت تهاحم میان حقوق اشخا  موضوع داده 
 .شودیمدر حقوق اتحادیۀ اروپا بررسی 

___________________________________________________________________ 
1. General Data Protection Regulation (GDPR) 
2. Personal Data 

 قابول  ایو شوده  شوناخت   یقو یحقاست ک  مربوب بو  شوخص    یار اطالعات ی، ب  معناGDPR مطابق با یشخص ۀداد
 ایو  میطوور مسوتق  اسوت کو  بو     یکسو  ییشناسوا  قابل یقیفرد حق کی. استداده(  موضوع)شخص  ییشناسا

بو    ایو  نیشناس  آنال ،یمکاناطالعات  ،ییشناسا ۀجم   نام، شمار شناس  از کیبا ارجاع ب   ژهیوب  م،یرمستقیغ
آن فورد   یو اجتمواع  یفرانگو  ،یاقتصواد  ،یروانو  ،یکیولوژیهیف ،یکیهیف تیخا  مانند او یژگیچند و ای کی

 . (EUR-Lex, 2016: 33)شود ییشناسا ،یقیحق



 3...   شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا ۀحمایت از داد

 کنندهکنترلحق دریافت اطالعات از 
 حقووقی  خود، مبانی شخصی اایداده روی بر پردازش عم یاتارگون   از باید داده شخص موضوع

حق دریافوت   در خصو  GDPR 60 1مشروح .(BNA, 2016: 6)شود  مط   آن اادا  پردازش و
کو  شوخص    کنود یمایجا  صو  پردازش شفا  و منصفان  ا: »کندیمبیان  2و آگاه بودناطالعات 
اطالعوات دیگوری را    ار کننده بایدکنتر  .داده از عم یات پردازش و اادا  آن مط   شودموضوع 

پوردازش   نوۀ یبا در نظر گرفتن شورایط خوا  و زم   و شفا منصفان  ک  برای اطمینان از پردازش 
کننده بایود  کنتر  .(EUR-Lex, 2016: 12)...« ارائ  دادست، ب  شخص موضوع داده الزم ا ااداده

  ئو ارا یاز انجام ارگون  فعالیت پردازشو  پیشب  شخص موضوع داده  ،را در مورد پردازش یاطالعات
طوور مسوتقیم از شوخص موضووع داده     اای شخصوی بو   آیا داده نک ینظر از این تعهد صر داد. ا
حا ، بین ایون دو   نیا با .اند، وجود داردآمده دستاز منب  دیگری ب  نک ییا ا است شدهی آورجم 

 چراکو  ، برای شخص موضوع داده کمی تفاوت وجود دارد الزم مورد، حداقل در محتوای اطالعات

موضووع  شوخص  اای شخصی مربووب بو    داده ک یدرصورت -GDPR  :«1 (1) 13ب  موجب مادۀ 
ای او کو  داده یزموان  کننوده بایود در  ، کنتور  باشوند  شوده ی آورموضوع داده جم شخص داده از 
و  الوف( اویوت  : ارائو  کنود   ذیل را ب  شخص موضووع داده ، تمام اطالعات آورددست ب  را شخصی

یوات تمواس مورمور    ئجه ( در صوورت وجوود؛   کنندهکنتر  ندۀیکننده و نماجهئیات تماس کنتر 
اای شخصوی و امننوین مبنوای    اد  از پردازش دادهج( ک  کاربرد دارد؛  ییجا درداده حفاظت 
 ، منواف  مشوروعِ  اسوت ( 1) 6مادۀ  «و»بند براساس  پردازشک   ییدرجاد(  پردازش؛ برای حقوقی
 کنندگانافتیاای دریا دست  کنندگانافتیدر ؛ د(کننده یا شخص ثالثکنتر   ۀیوسب شده دنبا 
 انتقوا   قصود  کننوده کاربرد ایون امور کو  کنتور      صورت دره(  شخصی در صورت وجود؛ یااداده
 تودابیر حفواظتی   بو   اشاره نیامننالم  ی را دارد، بین سازمان یا ثالث کشور ب  شخصی اایداده

-EUR)« انود در دسترس ک  این مواردو یا جایی  این موارددست آوردن یک نسخ  از ب  و مناسب

Lex, 2016: 40 & 41) بوا افوهایش    چراکو  . دریافت اطالعات مذکور در این ماده بسیار مهم است؛
منظور ات مناسب ب ک  در صورت لهوم، اقدام سازدیمسطح شفافیت، اشخا  موضوع داده را قادر 

 انجام داند. شانیخصوصی شخصی و حریم اادادهحفاظت از 

___________________________________________________________________ 
1. Recital ( مشروح)  

را قوانون یوا مقورره    آن  توا موواد مخت وف    ندیآیماروپا  ۀاتحادی ۀیا مقرر در ابتدای یک قانونچنین مشروحاتی 

اتحادیو  اروپوا    و مقررات قوانین این مشروحات مذکور در ابتدای نیستند؛ بنابر آورالهام حا نیو درع سازند ترروشن

مبهم اسوت،    یا مقرره قانونآن ک   ییدرجاو صرفا  االجرا نیستندالزم مانند مواد قانونی حقوقیازنظر  خودیخودب 

  .(.Practical Law, n.d) شودیماستفاده  ااآنمواد از در تفسیر 
2. Right to be informed 
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دسوت  از شوخص موضووع داده بو     یدادۀ شخص ک یدرصورت، GDPR (1) 14متعاقب مادۀ 
بو  شوخص موضووع داده    را  مفاد نیدر ا مذکوراطالعات  ،حداقل دیکننده باباشد، کنتر  امدهین

 ، لویکن تنهوا  اسوتند  کسوان ی  GDPR(1) 13الً با تعهد مادۀ عم یتعهد اطالعات نیارائ  داد. ا

از  ایآ نک یآمده است و ا دستاز آن ب  یشخص یااک  داده یمنبع GDPR( 2) 14مادۀ  مطابق
 لیو دلبو   کو  یدرصوورت بور ایون   نیه باید بیان شود. افوهون  ر،یخ ایمناب  در دسترس عموم بوده 

ب  شخص موضوع داده ارائو    تواندینم یشخص یاادهدا لیمنشر تحص ،استفاده از مناب  مخت ف
 .شود داده یک  صورتاطالعات ب  دیشود، با
 12تعهد اطالعاتی باید با شفافیت و کیفیت خاصی باشد. این امور در موادۀ   ، GDPR موجب ب 

GDPR    ،بو   اسوت.   شوده  انیو بدر خصو  شفافیت و کیفیت اِعما  حقوق شوخص موضووع داده
را  پوردازش  یاوا تیو فعالچگوونگی   دیشده ب  شخص موضوع داده باالعات ارائ ماده اط نیموجب ا

طور موؤثر حقووق خوود را اعموا      تا ب و ب  آنها اجازه داد  سازد ترشفا برای شخص موضوع داده 
 ایو کنتر  داشت  باشد  ،خود یشخص یاانسبت ب  داده تواندیفرد مط   م کیچراک  صرفاً د؛ کنن

کننوده، نقوش   اشخا  موضوع داده و تعهدات متقابول کنتور    یقوق اطالعاتح رد.گذا ریبر آنها ترث
. (Voigt & von dem Bussche, 2017: 141 & 143-144)کنود  ایفا میدر حفاظت از داده  یدیک 

بوا دسوتورالعمل    سو  یکننوده در مقا کنتور   متقابول  اتتعهود  وشخص موضوع داده  یحق اطالعات
 لوهوم انتقوا  دسوتورالعمل    امننین است. افت ی گسترش چشمگیریطور سابق ب  ۀحفاظت از داد

در مورد ارائۀ حداقل  یعضو اتحادیۀ اروپا، ب  تعهدات مخت ف م  یدر کشوراا یم  نیب  قوان سابق
چنوین تفواوتی در بوین     GDPR. اکنون بوا اِعموا    دمنجر شده بو ب  شخص موضوع داده اطالعات
 یکسانی جریان دارد. ۀیروی عضو از بین رفت  است و در این خصو  کشوراا
ی اوا پرونوده رعایت حق اطالعواتی شوخص موضووع داده در رویو  قضوایی نیوه در        رورتض

بو  شومارۀ    Verbraucherzentrale NRW eVرای نمونو  در پرونودۀ   باست.  شده انیبمخت فی 
C-40/17  اسوووت. در ایووون پرونوووده،  شوووده اشوووارهبووو  ایووون حوووق  201۹جووووالی  2۹در

Verbraucherzentrale NRW eV حفاظوت از   ۀفو یکو  وظ اسوت   یانجمن خودمات عمووم   کی
 یاوا داده نک یادلیل ( ب تیساو از فردی )اپراتور یک  دارد وکنندگان را بر عهده مناف  مصر 

 رلنود یا بوو  سیبو  فو   آنهوا بدون رضایت خود را  تیسااز و  دکنندگانیمتع ق ب  بازد یشخص
ی اجتمواع شوبکۀ   ۀافهونو  کیو  تیسوا اپراتوور و   واقو   درکرده است، شکایت کرده بود. منتقل 

از آن  دکننوده یمرورگور بازد  شود یسوبب مو  بوود کو     دادهی را در خوود جوا   ایرلند( بو سیف)
در ایون  . کنود منتقول   ۀ شبکۀ اجتماعیداندرا ب  ارائ  دکنندهیبازد یخصش یااداده ،تیساو 

 یکننوده ت قو  ، کنتور  تیساو  ی؛و انتقا  دادۀ شخص یآورجم  اتیعم پرونده و در خصو  
حوق اطالعواتی شوخص موضووع داده،     ک  مطوابق   بود تیساو  اپراتور ۀفیوظ سببنیبدو  شد

سبب عدم رعایت چنین حقی فورد موذکور   یان کند. ب اطالعات الزم را ب  شخص موضوع داده ب
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مندرج در مقررات مربوب ب  حفاظوت از   یرساناطالع فۀینقض وظ ب  ( محکومتیسا)اپراتور و 
اینکو  وظیفوۀ    اوالً. در خصو  این پرونده بایود گفوت   (CURIA, n.d.-b)ی شد شخص یااداده

بو    اشیشخصو ی ااو دادهاپراتور بود ک  رضایت قب وی شوخص موضووع داده را جهوت انتقوا       
 دکور یمو ی خود عمول  رساناطالعبر این باید اپراتور ب  وظیفۀ ایرلند کسب کند. افهون بو سیف

ک  با عدم کسب رضایت و عدم تعهد اطالعاتی توسط اپراتور، حق شخص موضووع داده تضویی    
 ی داده شد.رأشده و ب  نف  شخص موضوع داده 

 

 ی شخصیهادادهدسترسی به حق 
ک  در بند سوابق   ااکنندهق اطالعاتی اشخا  موضوع داده و تعهدات مربوب ب  کنتر بر حقوعالوه

  GDPRبو  موجوب   1شانیشخصی اادادهب   دسترسی حق ،اشخا  موضوع دادهبرای ، بیان شد

موضووع  شوخص  . 1»این ماده:  ب  موجباست.  شده انیب GDPR 15این حق در مادۀ  وجود دارد.
اای شخصی مربوب بو   آیا داده نک یکننده در مورد ات  باشد ک  از کنتر داده باید این حق را داش

اوای شخصوی   داده بایود بو   اسوت،   طورنیک  ا ییجا و درگیرد  درییشوند یا خیر، تاو پردازش می
 یاوا اوای داده دسوت   ( اادا  پوردازش؛   الف( دسترسی داشت  باشد و از موارد ذیل مط   باشد:

کو    شخصوی  یاوا داده کننودۀ افتیاای دردست و یا  کنندگانافتیدر (ج؛ خودب  شخصی مربوب 
اوای  یا سوازمان  ثالثدر کشوراای  کنندگانافتیدر طور خا ب افشا خوااد شد و  آنهانهد  ااداده
 صوورت  در یوا  شخصوی  یاوا داده ذخیرۀ برای شدهینیبشیپ زمان امکان صورت درد(  الم  ی؛بین
 کننوده وجوود حوق درخواسوت از کنتور     ه(  زمان؛ای تعیین براستفاده  مورد معیاراای امکان عدم

 خوود اای شخصی مربووب بو    اای شخصی یا محدودیت پردازش دادهیا حذ  داده جهت تصحیح
اوای  کو  داده  ییجوا  درز(  نظوارتی؛  مرجو   ب  شکایت طرح حق( ویا اعتراض ب  چنین پردازشی؛ 

عنوان منب  ، ارگون  اطالعات در دسترس ب ستنشده اآوری شخصی از شخص موضوع داده جم 
 ( بو  آن 4( و )1) 22سازی ک  در موادۀ  جم   پروفایل از خودکار، یریگمیتصم وجودح( ؛ اطالعات

 امننوین  و اسوتفاده  مورد روش مورد در روشنی اطالعاتموارد  اینشده است و حداقل در  اشاره
 ,EUR-Lex)« شوخص موضووع داده....   برای یپردازش چنین از شدهینیبشیپ پیامداای و اامیت

است، ب  اشوخا  موضووع    شده مقررمذکور  مادۀتفصی ی در  طورب دسترسی ک   حق .(43 :2016
. چنوین  داود یمو و سایر اطالعات تکمی ی را  شانیشخصی اادادهداده حق دریافت یک نسخ  از 

پردازش  شانیشخصی اادادهک  چرا و چگون   دادیمحقی ب  اشخا  موضوع داده این در  را 
 .  کندیمبررسی قانونی بودن پردازش را فراام ، امننین امکان شوندیم

بایود بو  شوکل     اطالعوات  باشود و  اعما  و در فواصل معقو  قابل یآسانب باید  یحقچنین 

___________________________________________________________________ 
1. Right of access by the data subject 
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ارائو  شوود.   روشون و سواده    یبا استفاده از زبان ی آساندسترس فهم و قابل مختصر، شفا ، قابل
 توسط شوخص موضووع داده   درخواستاز یک ماه از دریافت  بیشنباید  ارائۀ اطالعات نیامنن

حق دسترسوی بو     ،است شده مقرر GDPR( 4) 15ک  در مادۀ طورامان. امننین طو  بکشد
 اوای دیگوران از  نبایود بور حقووق و آزادی   این حق استفاده از و  مط ق نیستی شخصی ااداده

 .(European Commission, 2018e) گوذارد ب ریجم و  اسورار تجواری یوا مالکیوت معنووی تورث       
ی شخصوی را محودود کورده اسوت، حوق      اوا دادهدر مواردی ک  قانون دسترسوی بو     نیامنن

 Inب  شمارۀ  Rijkeboerب  پروندۀ  توانیمرای نمون  ب. دادیمدسترسی اطالق خود را از دست 

Case C‑553/07  قوانون ا نود در   گفت  توانیماشاره کرد. در این خصو   200۹می  7مورخ
کرده است ک  در صورت مقرر  ،شودیم ینگهدار یمح  مراج   توسط ک یشخص یاامورد داده
 یاوا داده ایو کو  آ  داده شوود داده اطوالع   موضووع  ظر  چهار افت  ب  شوخص ، باید درخواست

شوده  ینگهدار یااداده یا خیر. شده است اعالم یدر طو  سا  قبل ب  شخص ثالث یو یشخص
 ۀ، شومار یشخصو  ییشناسوا  ۀتولود، شومار   خیتار)نام،  یاساس یااج  شامل دادهامر نیتوسط ا

مربووب   یااموارد انتقا  داده ۀدرخواست کرد تا از ام ایکبورر یآقا. ( استو... یاجتماع نیترم
 آنجوا  از؛ لیکن مط   شود ی مذکورااداده کنندگانافتیدر دو سا  قبل و از محتوا و در خودب  
 اا را صورفاً داده ابالغ، یمح  شده توسط مراج نگهداری یقانون ا ند در مورد سوابق شخص ک 
؛ درخواست دسترسوی فورد موذکور بو      سا  قبل از درخواست مربوب محدود کرده است کیب  
 در. (CURIA, n.d.-c)دلیل محودودیت قوانون ممکون نشود     قبل ب  دو سا تا  اشیشخص دادۀ
و سایر اطالعات تکمی ی بایود   شانیشخصی اادادهحق دسترسی اشخا  موضوع داده ب   واق 

ع وت  صریح قانون نسبت ب  محدودیت دسترسی، متعاد  شود. ب در برابر سایر حقوق اساسی و ت
 نیست. اعما  قابللهوم برقراری چنین تعادلی در برخی موارد حق دسترسی 

 

 ( و حق محدودیت پردازششدن فراموشحق تصحیح، حق حذف )
 GDPRت، اای نادرست یا نواقص اسو  شامل دادهپردازش است یا  رمجازیغ پردازشک   ییجا در
اوای  بو  آنهوا اجوازه داود فعالیوت      تاکند می ارائ برای اشخا  موضوع داده را خت فی قوق مح

ایون حقووق    .قرار دانود  رییا تحت ترث کنند کننده را محدود  توسط کنتر گرفتانجام پردازشی
عما  اِ نک یا .3و حق محدودیت پردازش 2(شدن فراموش) ، حق حذ 1اند از حق تصحیحعبارت
 Voigt & von) ، ب  شرایط خا  ار موورد بسوتگی دارد  است دتریمفمذکور از حقوق  کیکدام

dem Bussche, 2017: 154) ب  شرح ذیل است.. مجرای اریک از حقوق مذکور 

___________________________________________________________________ 
1. Right to rectification 
2. Right to erasure (‘right to be forgotten’) 
3. Right to restriction of processing 
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 حق تصحیح .1
شوخص موضووع داده حوق     اوالًدارد؛  دو نوع حق داده شخص موضوع GDPR 16مادۀ مطابق با 

را  خود مورد در نادرست یشخص یااداده حیتصح ی،رضروریغ ریترخ بدونکننده کنتر  از دارد
شوخص   پوردازش،  ااودا   گورفتن  نظور  در با اًیثانی شخصی نادرست(؛ اادادهبخوااد )تصحیح 
ی شخصوی نواقص(   اوا دادهرا کامل کند )تکمیل  ناقص شخصی یااداده دارد موضوع داده حق

(EUR-Lex, 2016: 43) .د(1) 5بو  موجوب موادۀ     «اصل صحت»مبین  تصحیح حق() GDPR 
کننود   مونعکس  را بایود واقعیوت   معین زمان ار در ،شدهپردازش یااداده این اصل، طبقاست. 

(Finck, 2018: 29) .  اوای  منفی بر حقوق و آزادی راتییا ج وگیری از ترث ترمیمحق تصحیح ب
یمثا  یک نمایش نادرسوت از واقعیوت زموانی رخ مو    رای ب .کندیاشخا  موضوع داده کمک م

و سووابق بیمواری شوخص موضووع داده      اشتباه مستند شدهب اای پهشکی نتایج درمان ک  داد
یمو نظر البت  ب  .(Voigt & von dem Bussche, 2017: 154) شودیمغیرصحیح ارائ   صورتب 

 یااداده تیماا ک  در خصو  حق تصحیح توج  ب  این مسئ   ضروری است ک  با لحاظ رسد
و  شوود یمو در برخی موارد بیشوتر احسواس    اادادهنوع پردازش، ضرورت دقیق بودن و  یشخص

 مثا رای ب داده م هم ب  اقدامات مناسب و فوری در این خصو  استند. کنندۀپردازشاشخا  
یاستفاده مبر اشخا  موضوع داده  مؤثرو مهم  یاایریگمیتصم یبرا ی شخصیااگر از دادها

 اسوتفاده  تیاامکمی ااتیموقعدر  اادادهبرخال  وضعیتی ک   - اادادهلهوم دقیق بودن  ،شود
 .شودیمبیشتر احساس  -ی نداردریترثشود یا بر اشخا  موضوع داده می
 

 (شدن فراموش. حق حذف )2

 2014 در سوا   اروپوا  اتحادیوۀ  دادگسوتری  دیوان Google Spain یرأ ب  موجب شدن فراموش حق
 انیب GDPR 17در مادۀ . این حق (Mittal, 2017: 68)گرفت  قرارقانونگذار  و عموم بیشترتوج   مورد
ی شخصی بورای ااودا  پوردازش،    اادادهک  زمانی در کنار سایر موارد، این ماده ب  موجباست.  شده
اوای  ک  داده ییجا یا در و مبنای حقوقی دیگری نیه برای پردازش وجود ندارد نیست ازین مورددیگر 

 وضوع داده حق حذ  وجود دارد.، برای شخص ماندشده استفاده رمجازیصورت غب  شخصی

می  13مورخ  C-131/12 ب  شمارۀ Google Spainپروندۀ طور مفصل در ب  شدن حق فراموش
یمو  پرونوده مختصر در مورد ایون   صورتب است.  شده انیبدیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا  2014
امال   یفروش اجبار و خصدو نسخ  در  الونگوردیا ییایاسپان ۀروزنام 1۹۹8در سا  گفت  توان
بو  دسوتور    اوا  یو اطالع نیو خود منتشر کرد. ا یچاپ ۀدر نسخ یاجتماع نیترم یاایاز بدا یناش

. خریوداران بوود   شتریو اد  آنها جذ  ارچ  ب بودشده  منتشر ایاسپان یوزارت کار و امور اجتماع
شهروند متع ق ب   شدهفیاز امال  توص یکیبعداً در و  روزنام  در دسترس قرار گرفت.  یانسخ 
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، 2010در موارس  . برده شود  از او نام اا یکوستجا گونهالس بود ک  در اطالع ویماراسپانیایی ب  نام 
، La Vanguardia ۀروزنامو   یع  اسپانیا ۀآژانس حفاظت از داد ب را  یتیشکا ییایشهروند اسپاناین 

Google Spain  وGoogle 1۹۹8سوا    وسوت یروزنام  سووابق پ بود ک   نیطرح کرد و خواستار ام 
در  ینترنتو یا یجوو وجسوت  یموتوراوا  قیو از طر گرید اتداد تا اطالع رییتغ ای کند خود را حذ 

درخواست کرد  Google Spain یعنیآن  ۀشرکت تابع و Googleاز  نیامنن ی. وباشنددسترس ن
زمان برده و موضووع   سا  نیچند یاا را حذ  کند. گونهالس استدال  کرد ک  مراحل دادرسداده
از  تیظاار شوند. آژانس شوکا  نیصورت آنالب  دینبا گریآنها د نیبنابرااست؛ وفصل شده حل کامالً

 نیو ا ، رد کورد. بوا    اسوت داشت یقانون  یک  انتشار مطابق دستور دولت توج لیدل نیروزنام  را ب  ا
 ازحکوم کورد    تیو نها درو  دانست جاری Google Spainو  Google را نسبت ب  تیشکا نیحا ، ا
ت قوی   کننوده کنتر  Google Spain یعنیآن  ۀو شرکت تابع Googleوجوی موتور جست ک  آنجا

ی شخصوی مربووب بو     اوا دادهاند، موظف ب  حذ  ی شخصیاادادهک  در حا  پردازش  شوندیم
سپانیایی و سپس ا دامنۀرا ابتدا از  مربوبی اادادهسبب حکم شد ک  گوگل نیبد. نداست گونهالس
 . (CURIA, n.d.-a)ی گوگل حذ  کند اادامن از تمامی 

شخصی مربوب را دریافوت   یااسایر اطرافی ک  داده تعهد اطالعاتیِنیه  GDPR 17در مادۀ 
( 2) 17اسوت. بودین توضویح کو  مطوابق موادۀ        شوده  دادهقرار  کنندهکنتر  عهدۀبر ، کنندیم

GDPR «موظف ب   1مطابق بند  کرده و یرا عموم یشخص یااکننده، دادهکنتر  ک یدرصورت
 از یآن، اقودامات منطقو   یاجورا  نوۀ یموجوود و اه  یدر نظر گرفتن فناور با یدحذ  آنهاست، با
را  یشخصو  یاوا کو  پوردازش داده   ییاوا کنندهکنتر  ریرا انجام داد تا سا یجم   اقدامات فن

 ،یاکننوده کنتور   نیک  شخص موضووع داده، توسوط چنو    مسئ   نیا  ، نسبت بداندیانجام م
را درخواسوت کورده   ی شخصو  یاوا تکرار داده ای ی، کپیصشخ یااب  داده وندیحذ  ارگون  پ

 .(EUR-Lex, 2016: 44)« مط   سازد ،است
 ی، پیشرفت در حوزۀ قانونگوذار است شدهی معرف GDPR 17طورک  در مادۀ این حق امان
حوق  شوامل  ب کو    ،ردیو گیرا در برمو  تنها حق حذ  یا فراموش کردنزیرا ن  ،اتحادیۀ اروپاست

کند، ص میاا مشخبرای حذ  داده را کنندهکنتر  یک صرفاً مورد او  .استشدن نیه  فراموش
مهیتی، حقوی جدیود    نیچن .دارداشاره  «مناب  ممکن ۀاز ام»اا ب  حذ  داده لیکن مورد دوم

حقووق مشواب  در قووانین سوابق اسوت       از نسبت ب  اریوک  یاو دارای دامنۀ توسع  GDPRدر 
(Politou et al., 2018: 11) .شدن تنهوا  واق  حق فراموش ک  در کردادعا  توانیم حا  نیع در

 لویکن حذ  شوود،   یاکنندهاا توسط ار کنتر شود ک  دادهتبدیل می کاملزمانی ب  یک حق 
داوود کوو  اویووت داده اجووازه نمووی اشووخا  موضوووعبوو   جدیوود در فنوواوریاووای پیشوورفت

لحاظ نظوری ممکون    از بنابراین د؛بدانن ندنکرا پردازش میشان اایک  دادهیی را ااکنندهکنتر 
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یوک حوق    ممکون اسوت بو     در عمول شوود، اموا    بیوان  1«شودن  حوق فرامووش  »عنوان است ب 
 . (Mittal, 2017: 68) تبدیل شود شدهفراموش

و سوایر   تحقیقوات ع موی  ، سوایر حقووق ماننود آزادی بیوان    و در مقابل آن  مط ق نیست حذ  حق
عرفوی  خبوری براسواس اصوو      یااتیساو ک   شودیممسئ   سبب  وجود دارد حقوق اساسی قانونی

د از حوق  توانو موضووع داده نموی   شخصیا  (.European Commission, n.d) ادام  داند شانب  کار خود
اموا   منعقد کورده  ییا در موقعیتی ک  قرارداد کیفری خود استفاده کند سوابق برای حذ شدن  فراموش
 .(Eija, 2018: 27)نکرده است  کاالاا یا خدمات عملارائۀ ب  تعهدات خود، مانند نسبت 

 

 حق محدودیت پردازش. 3
اوای  مناف  شخص موضوع داده ب  تصحیح یوا حوذ  داده  بین  سو کیپردازش از یت حق محدود

تعواد    مربوطو   اای شخصیِکننده ب  ادامۀ پردازش دادهمناف  کنتر  و از سوی دیگر اشیشخص
ذ  یوا  ک  در آن وجود زمین  بورای حو   مناف  استتضاد . حق محدودیت واسط  این کندیمبرقرار 

نظور وجوود   کننده و شوخص موضووع داده اخوتال    بیشتر دارد یا بین کنتر  درییتصحیح نیاز ب  ت
در مووارد ذیول    GDPR 18این حق طبق موادۀ  . (Voigt & von dem Bussche, 2017: 164)دارد

 گرفتو   بحوث قورار   موورد  داده شوخص موضووع   توسط شخصی یااداده الف( صحت»وجود دارد: 
 پوردازد یمو  شخصوی  یاوا داده صوحت  بررسوی  بو  کننوده  کنتور   ک  یزمان مدت در طو  است،

حوذ    اسوت و شوخص موضووع داده بوا     رمجواز یپردازش غ (  ؛]دادیممحدودیت پردازش رخ [
کننوده  کنتر  (ج ؛دادیم اای شخصی مخالف است و درخواست محدودیت استفاده از آنها راداده

یوا دفواع از    اعموا   شخصی برای اادا  پردازش ندارد، اما آنها برای ایجاد، یاادیگر نیازی ب  داده
بق بوا  موضوع داده ب  پردازش مطوا شخص د(  اند؛شخص موضوع داده الزم توسط حقوقی مطالبات

 در موورد کننده کنتر  مشروع یاان یزم آیا نک یا تریید انتظار در ،اعتراض کرده است (1)21مادۀ 
توانود شوامل   موی  یحقو  . چنوین (EUR-Lex, 2016: 44)« وجود دارد یا خیر داده شخص موضوع

اوای  دسترس کردن داده شده ب  یک سیستم پردازش دیگر، غیرقابلاای انتخا انتقا  موقت داده
در  .باشود  تیسوا ز یوک و  اوای منتشرشوده ا  شوده بورای کواربران یوا حوذ  موقوت داده      انتخا 
ابهاراوای فنوی    ۀ یوسو اوا بایود در اصول بو     اای بایگانی خودکار، محدودیت پردازش دادهسیستم

 ,BNA) شوده اسوت   اوا محودود  وضوح نشان داد ک  پردازش دادهسیستم باید ب  و تضمین شود

 European) بایوود شوخص موضوووع داده مط وو  شووود  ،محوودودیتبرداشووتن از  پوویش .(6 :2016

Commission, 2018g)  کور در صورت جریوان محودودیت پوردازش، اشوخا      مذ مادۀ. با توج  ب
ی پردازش کنند؛ مگر اینک  مبنوای  اوهیشی محدودشده را ب  ایچ اادادهداده نباید  کنندۀپردازش

 دفاع از مطالبات حقوقی وجود داشت  باشد. حقوقی برای پردازش مانند

___________________________________________________________________ 
1. Right to Be Forgotten 
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 حق انتقال داده
 1کند. این حق، حق انتقوا  داده معرفی می جدید برای شخص موضوع داده یحق 20GDPR مادۀ

پوردازش بوا ابوهار خودکوار       یی کجا در، شیاادادهی رواست ک  کنتر ِ شخص موضوع داده را بر 
کننودۀ  کننده بو  کنتور   ی شخصیِ خود از یک کنتر اادادهگیرد، با دادن امکان انتقا  انجام می

 تصومیم  اسوت و  آنالیون  اعیاجتمو  شوبکۀ  یوک  عضوو  ، شخصوی مثوا  رای ب .کندیمدیگر، تقویت 
اسوت،   تور مناسوب  ایون فورد   سونی  گوروه  و اادا  ک  برای دیگری اجتماعی از شبکۀ ک  گیردمی

 از خوود،  شخصوی  اوای داده تا بخوااد خود فع ی اجتماعی شبکۀ از تواندمی شخص استفاده کند.
 ,European Commission)داود   انتقوا   جدیود  اجتمواعی  شوبکۀ  بو   را خوود  اوای عکسجم   

2018a)پذیر باشد. روشن است ک  این حق در جایی است ک  چنین انتقالی از نظر فنی امکان.   
خودمات را بو     دانودگان ارائو  داود توا   حق انتقا  داده ب  اشخا  موضوع داده اجوازه موی  

پوذیری اقتصوادی   انعطوا   دادهحد ممکن، تغییر داند. این حق ب  اشخا  موضووع   نیترساده
شوود، زیورا توانوایی    ی شخص موضوع داده منجر میتوانمندسازب   ج ینت درداد و بیشتری می
 فناوری اطالعات اای شخصی از یک محیطیی، کپی کردن یا انتقا ِ آسان دادهجاجاب آنها برای 

معنا دینحق بالبت  وجود این  .(Chassang et al., 2018: 297)کندب  محیط دیگر را تسهیل می
 یاوا دسوتگاه  اند کو  م هم (اااا یا پردازندهکنندهکنتر داده ) ندۀکناشخا  پردازشنیست ک  
ند، ااا متفاوتک  دستگاهزمانی، ب ک  طراحی و اجرا کنند اادادهجهت انتقا  مستقیم سازگار را 

 کننودۀ و سوپس بو  سیسوتم کنتور      ارسا خارجی  ۀحافظ   یکب ی شخصیااداده مثا رای ب
 کننودۀ اشوخا  پوردازش   GDPR ب  موجوب  واق  در .(Reini, 2019: 15) شوندیممنتقل دیگر 
و  شوود یمو اسوتفاده   معموو  طور ، ک  ب افت یساختاردر قالبی »را اا داده اند ک م هم صرفاًداده 
، ب  شخص موضوع داده ارائ  کنند تا بورای انتقوا ، اشوخا     «است نیخواندن توسط ماش قابل

 موضوع داده با مانعی مواج  نباشند.

 

 حق اعتراض
بو    2است، شخص موضووع داده حوق اعتوراض    کرده مقرر 21GDPRشرایط خاصی ک  مادۀ  در

اوای شوخص   کننده را م هم ب  خودداری از پردازش بیشتر دادهکنتر . این حق پردازش را دارد
ای بورای  زمینو   دتوانو کند ک  میمی بیان  موقعیت را س GDPR 21مادۀ . کندموضوع داده می

 :باشداعتراض ب  پردازش 

___________________________________________________________________ 
1. Right to data portability 

2. Right to object 
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 ، شوخص موضووع داده  GDPR (1) 21طبق مادۀ  الف( موقعیت خا  شخص موضوع داده:
 کو  پوردازش  یزمان خا  خود، حق اعتراض دارد، در ار تیمربوب ب  موقع یاان یبراساس زم

بو  نفو     یاف یوظ انجام یبرا ایشخص ثالث است  ایکننده بر مناف  مشروع غالب کنتر  یمبتن
باید گفوت   واق  در. است یکننده ضرورواگذارشده ب  کنتر  یرسم اراتیاخت در اعما  ایعموم 

 خوود یخوود ب  ،ک  شخص موضوع ب  آنها اعتراض کرده است یپردازش یااتیفعال در این مورد
موقعیوت   – شوود یمو  جواد یا یدیو جد طی، حق اعتراض براساس شورا حا  نیا استند. با یقانون

 تیو ع وت موقع بو   ج ینت . درگذاردیم ریمناف  ترث یۀبل اولک  بر تقا -خا  شخص موضوع داده
پوردازش عمول    یبرا حقوقی یعنوان مبناک  ب  یداده، مناف  او بر موارد وضوعخا  شخص م

مووردنظر   یپردازشو  یاوا تیب  فعال تواندیشخص موضوع داده م نیبنابرا ،حاکم است کنند،یم
حالتی باشد ک  بوا پوردازش، زیوان موالی بو        دتوانیماین موقعیت جدید و خا   .اعتراض کند

 ،کننوده کنتور  ، GDPR( 1) 21، در این حالوت مطوابق موادۀ    شودیمشخص موضوع داده وارد 
 ضوروری  حقووقی  مبوانی کننوده  کنتر  نک یمگر ا ،اای شخصی را پردازش کنددیگر نباید داده
پوردازش  یا  ، غالب استدهموضوع داشخص اای ک  بر مناف ، حقوق و آزادی دارد برای پردازش

نشوان   یبار اثبات، برا ۀکنندکنتر  ضروری است. حقوقی، مطالباتبرای ایجاد، اعما  یا دفاع از 
آنقدر مهم باشود   دیبا یضرور مبانی حقوقی. عهده داردرا بر  یمناف  مشروع ضرور نیدادن چن

موضووع داده بو  آنهوا    ک  شوخص   یایپردازش یااتیبدون فعال توانیک  اادا  پردازش را نم
  (ICO, 2018) دست آورداعتراض دارد، ب 

، شوخص موضووع   GDPR (6) 21بو  موجوب موادۀ    ی: و آمار یقاتیاادا  تحق یپردازش برا ( 
ود را داشت  باشود کو  در   خا  خ تیمربوب ب  موقع یاان یحق اعتراض ب  پردازش در زم دیداده با
 .شوندیمی پردازش آمار اادا  ای یخیتار ای یع م قاتیتحق اادا  منظوری  یشخص یااآن داده

 قاتیاادا  تحق شوند،یپردازش م یع م قاتیاادا  تحق یبرا یشخص یااک  داده ییجا در
و  یقوات کواربرد  یحقت ،یادیو بن قاتیتحق ،یجم   توسع  و عرضۀ فناور طور موس  ازب  دیبا یع م
شامل مطالعوات انجوام   توانندیم یع م قاتیاادا  تحق. شوند ریتفسی با بودجۀ خصوص قاتیتحق
 ،یشخصو  یاوا ب  پردازش داده یابیدست یباشند. برا یسالمت عموم نۀی  ب  نف  عموم در زمگرفت
 قوات یتحق ااودا   نوۀ یدر زم یشخصو  یااداده یطرق افشا ریسا ایدر مورد انتشار  یخاص طیشرا
 یبورا  قیو و تحق یخیتوار  مطالعوات شامل  تواندیم تحقیقات تاریخیوجود داشت  باشد.  دیبا یع م

 EUR-Lex, 2016: 27, 28) شوود یاعما  نمو  یافراد متوف یمقررات برا نینام  باشد، البت  اشجره

 ایو  یآمار یاایبررس یاست ک  برا یشخص یااپردازش داده ایب  معن ی نیهاادا  آمار . .(30 &
قواعود   ی. معرفو شوداادا  مخت ف استفاده  یاست براممکن و  الزم است یآمار جینتا دیتول یبرا

 ،بحث قرارگرفت  است شدت موردب  یدر طو  روند قانونگذار GDPRدر  یاادا  آمار یخا  برا
آموار   جادیمنظور ااا ب ممکن است توسط شرکت و ب  نف  عموم باشد دیلهوماً نبای اادا  آمار رایز
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 21بو  موجوب موادۀ     یاادا  آموار  یب  پردازش برا توانندید. افراد مگیرانجام  یمشتر ای یتجار
(6) GDPRالبتو  آن را متوقوف کننود.   و  پوردازش شووند  ات یو مان  عم  نی، اعتراض کنند و بنابرا 

بو   ی خوا  قیمربوب ب  ار شخص حق ماتیتصم ایاز اقدامات  تیدر حما دینبا یشخص یااداده
ی ،  ااودا  آموار  یسواز لیو از پروفا یاور شوک    ایو بر کوار  یااتیآمارِ اولوکسب  نی. بنابراکار روند

 رایو محودود اسوت، ز   یآموار  ای یقاتیاادا  تحق یاعتراض ب  پردازش برا حق. شوندیمحسو  نم
. رودیمو  نیباشد، از بو  یضرور یمناف  عموم لیب  دال ف یوظ کیانجام  یپردازش برا ک یدرصورت
 ایو  یقوات یاادا  تحقاغ ب ، حا  نیا کند. بارا اثبات  یضرورت نیکننده موظف است ک  چنکنتر 
 & Voigt) کسب دانش معموالً ب  نفو  جامعو  اسوت    رایدارند، ز یامخوان یومبا مناف  عم یآمار

von dem Bussche, 2017: 178 & 179). 
یفورد مو   ک، یGDPR( 3)21( و 2) 21ج( پردازش ب  اد  بازاریابی مستقیم: مطابق مادۀ 

 چنوین در ار زمان اعتراض کند.  میمستق یابیبازار یخود برا یشخص یااب  پردازش داده تواند
شوخص   کو  یدرصوورت . وجوود نودارد   لغو آن استثنایی برای ای تیمعاف چیمط ق است و ا حقی

 دیو نبا ۀ دیگرکنندکنتر  کند،یاعتراض م میمستق یابیبازار یپردازش برا نسبت ب  موضوع داده
از شورکتی   تدو ب یو فردی  مثا رای ب. (ICO, 2018) دمنظور پردازش کنبدینافراد را  یااداده

، اوا تیو ب خریود  پس از  .طور زنده تماشا کندرا ب اش عالق  تا نمایش گروه مورد خردیمآنالین 
 .شوود ای نودارد، بمبواران موی   اا و رویداداایی ک  ب  آنها عالق با تب یغات برای کنسرت شخص

خوااد مطالب تب یغواتی بیشوتری   داد ک  نمیآنالین اطالع می تب  شرکت خدمات ب ی شخص
برای بازاریوابی مسوتقیم متوقوف     فرد رااین شخصی  یااشرکت باید پردازش داده .دریافت کند

 از آنهوا دریافوت کنود    ی تب یغواتی اوا امیدیگر نباید پ شخص،آن  از مدت کوتاای پسدر کند و 
(European Commission, 2018b). 

 

 عدم ارزیابی با تصمیمات خودکاردر خصوص حق 
اسوت کو  چنوین     1ی در معورض تصومیمات خودکوار   ریو قرارگمبین حق عدم ، 22GDPRمادۀ 

افوراد   یاایخودکار حقوق و آزاد یریگمیپردازش براساس تصم رایز ،را محدود کند تصمیماتی
 یریو گمیتصوم  یبورا اصول ممنوعیوت     GDPR(1) 22موادۀ   اود. دیرا در معرض خطر قرار مو 

شخص موضووع  رای مرتبط ب ترثیرات حقوقیک   کندیم انیب ی راسازلیجم   پروفا خودکار، از
 بورای . گوذارد یبر شخص موضوع داده مو  چشمگیری ترثیرات طور مشاب ب  ای کندیم جادیداده ا

شوود  خواسوت  موی  فرد از  .کنداستفاده  خواادیمبانک  درخواست وام آنالین یکاز  مثا  فردی
وام  شوخص گوید ک  آیا بانوک بو    می فردخود را وارد کند و الگوریتم بانک ب   شخصی اایداده

___________________________________________________________________ 
1. Rights in relation to automated decision making and profiling 
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ی در خصوو  ایون فورد    ریو گمیتصوم . کندیمنیه بیان پیشنهادی را  ۀداد یا خیر و نرخ بهرمی
درخواست کند  تواندیمخودکار باشد، ب ک  فرد  صورتب چنین الگوریتمی و  براساس صرفاًنباید 
 ,European Commission) د بررسوی شوو  حقیقی نیوه   شخصتوسط یک  یمتصمیچنین ک  

2018d) .  ب  تسوری  امور منجور شوود؛ لویکن       تواندیمی خودکار ریگمیتصمدر این مثا  اگرچ
بدون بررسی توسط انسان، ممکن است پیامداای مهمی را برای فرد در پوی داشوت  باشود کو      

 حقوقش را در معرض خطر قرار داد.

 ایو  یلتو دو ینهاداوا  حقوقیب  اقدامات  توانیرا م GDPR 22حقوقی مذکور در مادۀ  ترثیرات
فوارغ   GDPR 22کرد. مادۀ  تفسیر داد،ا فسخ قراری یخدمات دولت یمانند امتناع از اعطا ،یخصوص

اعموا    کنود، یمو  جواد یشخص موضوع داده ا یبرا یمنف ایمثبت  ترثیرات یمیتصم نیچن نک یاز ا
 یاموداا یمهم با پ یاابیآس ریسا است، شده انیبنیه ک  در مادۀ مذکور مهم مشاب   ترثیرات .شود
براسواس   دیو با یمهم یاابیآس نیچن. شخص موضوع داده است یبرا ،یاقتصاد ای یشخص یِمنف

خودمات   ایو آن، مانند در دسترس بودن محصووالت   یمورد ب  مورد و با در نظر گرفتن عواقب عم 
 تورثیرات  یاجتمواع  رشیپوذ  ایو خودکوار   میدر صورت عدم انعقاد قرارداد براساس تصوم  ن،یگهیجا

، اموا  اندشدهی آورجم  یسازلیپروفا قیاز طر یشخص یااک  داده ییجا شود. در نییتع ،میتصم
 دیو نبا یتیفعوال  نیچنو  شووند، یپوردازش نمو   GDPR با نقض ای شوندیب  اشخا  ثالث منتقل نم

موادۀ   عبوارت بر این بایود گفوت   افهون .قرار داد ریشخص موضوع داده را تحت ترث« طور مشاب ب »
22 GDPR حوق خوود را اعموا  کنود توا در       دیو شخص موضووع داده، با  ایک  آ کندیمشخص نم

 تیو ممنوع نیقانون ا ای -خواادیدرخواست شخص را م - ردیخودکار قرار نگ یریگمیمعرض تصم
ک  افراد در معورض   شودیمفاد سبب م نیا ک  آنجا ازدر این خصو  باید گفت  .کندیرا اعما  م

 ،رنود یقورار نگ  ،بگذارد ریآنها ترث یبر زندگ تواندیمو  شودیگرفت  م اانیک  توسط ماش یماتیتصم
نووع   نیا تیحداقل محدود ای یعنوان مان  قانونب  دیبا GDPR 22اد ، مادۀ  نیب  ارسیدن  یبرا
 .  (Voigt & von dem Bussche, 2017: 181 & 182) شود ریپردازش تفس یااتیفعال

 

 جمعیحقوق تزاحم میان حقوق اشخاص موضوع داده )حقوق فردی( با 

، بررسی این مسوئ   ضوروری   GDPR ب  موجبپس از تبیین حقوق مخت ف اشخا  موضوع داده 
چیسوت و   حلراهحقوق فردی در مقابل حقوق جمعی  عنوانب است ک  در مقام تهاحم این حقوق 

  یو قوانون اتحاد »: کندیممقرر  GDPR 23از این حقوق است. در این زمین  مادۀ  کیکدامتقدم با 
دامنوۀ   یقوانون  یااراه قیاز طر تواندیپردازنده تاب  آن است، م ایکننده ک  کنتر  یکشور عضو ای

 یدۀ شخصو )تعهد ابالغ نقوض دا  34)حقوق شخص موضوع( و مادۀ  22 - 12حقوق مقرر در مواد 
)اصوو  حواکم بور پوردازش( را      5موادۀ   نیکننوده( و امننو  ب  شخص موضوع داده توسط کنتر 
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افراد را محترم شمارد و اقدام  یو آزاد نیادیحقوق بن ،یتیمحدود نیچن ک یمحدود کند، درصورت
فواع؛  د (  ؛یم  تیامن (باشد: الف لیحفاظت از موارد ذ یساالر برامردم ۀالزم و متناسب در جامع

مجوازات   یاجورا  ایو  یفور یجورائم ک  بیو تعق ای یابیرد ،یدگیرس ،یریشگیپ( د ؛یعموم تیامن (ج
 ژهیو وعضو اتحادیوۀ اروپوا، بو     یکشوراا ایاتحادیۀ اروپا  یاادا  مهمِ مناف  عموم ریسا (؛ هیفریک

در  تایو بودجو  و مال  ،یجم و  اموور پوول    کشور عضو، از کی ای  یاتحاد یو مال یمناف  مهم اقتصاد
 (ز ؛یو دادرسو  ییاز اسوتقال  قضوا   تیحما (و ؛یاعاجتم نیو ترم یموضوعات مهم، بهداشت عموم

 نامو ؛ نیوی آ یمشاغل دارا یبرا یو اخالق یانقض منشور حرف  بیکشف و تعق ق،یتحق ،یریشگیپ
موذکور در   یرسم اراتیاِعما  اخت یدر موارد یمربوط ، حت یعم کرد نظارت ای ینظارت، بازرس (ح

 ی( گوران؛ ید یاوا یحقوق و آزاد ایاز شخص موضوع داده  تیحما ()الف( تا )ه( و )ز(؛ ب یبنداا
 .(EUR-Lex, 2016: 46 & 47) «یمدن یدعاو یاجرا

ب  دالیل وجود مصادیق حقووق   توانندیعضو اتحادیۀ اروپا م یکشوراایا توج  ب  مفاد مذکور، 
مخت وف  حقووق   دامنۀمذکور بیان شده است،  ادۀمجمعی مانند امنیت م ی و سایر مواردی ک  در 

ی کننود. بو   پوشو چشوم از ایون حقووق    ورا محدود کرده  GDPRدر  اشخا  موضوع دادۀ مذکور
عمول   یآزاد در ایون خصوو    یم  نیوض  قوان کشوراای عضو با این ماده ب  موجب گریعبارت د

م ی حقوق اشخا  موضوع داده در قوانین  توانندیمو  (Wagner & Benecke, 2017: 354) دارند
اگرچ  وجود این ماده اامیت حقوق جمعی و تقدم چنوین حقووقی را بور حقووق      را نادیده گیرند.

، لیکن عمل ب  این ماده در مواردی نیه، مسیر تضیی  حقوق اشخا  موضووع داده  رساندیمفردی 
 لیو دلد کردن حقوق افوراد بو   با محدو ایتالیدر ا یدولت یاانمون  آژانس رای. برا فراام کرده است
 نود؛ کنیمو  لیو وتح  یتجه یاتیمبارزه با فرار مال ۀرا ب  بهان یشخص یااداده ،یاادا  مناف  عموم

؛ بنوابراین اگرچو  در مقوام عمول     (Jarvis, 2019: 43) کننود یاادا  خا  خود را دنبا  مو  کنیل
داده در خصوو   حقوق جمعی مقدم بر حقووق فوردی ماننود حقووق مخت وف اشوخا  موضووع        

 بهانوۀ ی شود تا بو   بررسپردازش است، لیکن باید ضرورت جریان حقوق جمعی در شرایط مخت ف 
 جریان چنین حقوقی، حقوق مخت ف اشخا  موضوع داده تضیی  نشود.  

 

 ی حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در نظام حقوقی ایرانسنجامکان

ی جهانی است ک  ایران نیوه  امسئ  راای مخت ف، ی شخصی در بستاادادهروزافهون از  استفادۀ
 یاوا تیو قاب  شیو افوها  توا  یجید یگسوترش ابهاراوا  با  اادادهنیست. استفاده از  مستثنااز آن 
 یاوا چوالش  حوا   نیعو  در در حا  افهایش است؛ روزاا، روزب داده لیوتح  یتجه یبرا یفناور
و بوا توجو  بو  ایون      اوا دادهل اامیت اقتصادی دلیب  واق  دردر پی دارد.  هیرا ن یوصخص میحر

از  یاریبسو  یِاصو   یاوا یوی از دارا یکو یبو    شودن  لیدر حا  تبود  ی شخصیاادادهمسئ   ک  
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اسوت و   افتو  ی شیافوها ی شخصی ااداده، تمایل ب  پردازش و استفاده از مدرن استند یبازاراا
 نیوه بیشوتر   شوان یخصو ش یاوا دادهاشوخا  و   یخصوصو  میحراز  تیضرورت حماسبب نیبد

ی خوود در  اوا دادهاشخا  موضووع داده در زموان اسوتفاده از     گرید عبارتب . شودیاحساس م
را  شوان یااداده، انتظار حمایت از خوود و  کندیمرا پردازش  آنهای اادادهبستراای مخت فی ک  

ایوران   م  ج ازحقوقی -دارند. چنین حمایتی یکی از حقوق شهروندی است ک  ار نظام سیاسی
 این مهم برآید. عهدۀباید از 
عنصر در خصو  چنین حمایتی، وض  دقیوق حقووق اشوخا  موضووع داده در      نیترمهم

بستراای قانونی و تصریح ب  این حقوق در قوانین موضوع  است. در ایون زمینو  و در خصوو     
مصرح ندارد و  تبیین دقیق و جهئی حقوق اشخا  موضوع داده، نظام حقوقی ایران مواد قانونی

 تیو حمادر این خصو  ب  ارائۀ طرح و الیح  پرداخت  است ک  این موارد نیه در راسوتای   صرفاً
، اشوکاالتی نیوه دارنود کو  در مقوام عمول       شوان یقوانون ، زیرا فارغ از عودم اعتبوار   ستندین دیمف

کو    «خصیاای شصیانت و حفاظت از داده»نویس الیحۀ رای نمون  پیشبنیستند.  استفادهقابل
طورح   واسوت   شوده  منتشور  1فناوری اطالعات ایوران  در سایت وزارت ارتباطات و 13۹7تیرماه 

در صوحن ع نوی مج وس در     شوده وصو اعالم « حمایت و حفاظت از داده و اطالعات شخصی»
ی شخصی و اشخا  موضوع داده اسوت و  ااداده، گامی در جهت حمایت از 14002 ورماهیشهر

دلیل وضوعیت ایون   است؛ لیکن ب  شده اشارهقوق اشخا  موضوع داده نیه در آن ب  برخی از ح
 –خالی از اشکا  نیسوت   آنهای مقرر در ااتیحما نک یادلیل اسناد ک  اعتبار قانونی ندارند و ب 

در راستای حمایت از حقووق اشوخا  موضووع     -و طرح خوااد آمد سینوشیپی وارد بر نقداا
 تیحما»طرح قانون  سینوشیپب   توانیمدر این خصو   نیامنن نیستند. استفادهقابلداده 

اشاره کرد. فوارغ   26/04/1400 مورخ 3«فضای مجازی یکاربرد  یاز حقوق کاربران و خدمات پا

___________________________________________________________________ 
 الیح  سینوشیپ. لینک دسترسی ب  1

https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/21691/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-
%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-
%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-
%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF 

 https://dotic.ir/news/10419 . لینک دسترسی ب  طرح2

، «اوای شخصوی  صویانت و حفاظوت از داده  » ۀالیح سینوشیپ ۀارائاین طرح ک  با چند سا  فاص   از  گفتنی است
اسوت؛ در محتووا    شوده  وصو داده، در مج س  موضوعی و اشخا  شخص ۀدادی در خصو  حمایت از تازگب 

ی دادهحمایوت از   ، تغییری نکرده و با عدم شفافیت و فقودان افوهایش  سینوشیپاز  شدهاستفادهنسبت ب  مواد 
ی شخصوی و  اوا داده، بو  حمایوت از   سینوو شیپو داده، با امان کیفیوتِ مقورر در    موضوع اشخا شخصی و 

 .اشخا  موضوع داده، پرداخت  است
 https://www.qomnews.ir/images/docs/files/000097/nf00097969-1.pdf طرح سینوشیپ. لینک دسترسی ب  3

https://dotic.ir/news/10419
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سوند موذکور در راسوتای حمایوت از کواربران       نک یا بااز اختالفات بسیار در خصو  این طرح، 
ن در آن ب  حقوق اشوخا  موضووع داده پرداختو     است، لیک شده وض )اشخا  موضوع داده( 

 نکورده  عمول ، اسوت از حقوق کاربران  مؤثراین طرح ب  رسالت خود ک  حمایت  واق  درنشده و 
است و از مصووبات   مشااده قابلاست. چنین خألیی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیه 

دسوت آورد و از اشوخا    را بو  دقیق حقووق اشوخا  موضووع داده     طورب  توانینممذکور ام 
  1کرد. مؤثرموضوع داده حمایت 
چوالش نظوام حقووقی ایوران در راسوتای       نیترمهمگفت  توانیم گفت شیپبا توج  ب  امور 

شخصی و اشخا  موضوع داده، عودم صوراحت قوانون اسوت. در ایون خصوو         دادۀحمایت از 
ه و ذکر ضمانت اجرای نقض چنوین  قانونی الزم است ک  با تصریح بر حقوق اشخا  موضوع داد

با رشد فناوری ک   امگامکند. چنین قوانینی باید  مؤثرحقوقی، از اشخا  موضوع داده حمایت 
شوده اسوت، از اشوخا  موضووع داده حمایوت کوافی کنود.         اوا دادهموجب افهایش استفاده از 

بیوان   لیتفصب ایی ک  از منظر مقررات اروپ -جریان حقوق اشخا  موضوع داده  گرید عبارتب 
قوانونی اسوت کو      پشتوانۀنیست؛ ب ک  عدم  روروب در نظام حقوقی ایران با چالش مبنایی  -شد

 شده است.  آنهاشدن حمایت از  کمرنگموجب تضیی  حقوق اشخا  موضوع داده و 
اشواره و   «یشخصو  یاوا و حفاظت از داده انتیص» حۀیال سینوشیپ اای قبل ب در قسمت
 سینوو شیپو در ایون   است. پرداخت  ب  حقوق اشخا  موضوع داده سینوشیپاین  بیان شد ک 

سعی شده است ک  مشاب  با الگوی اروپایی، حقوق اشخا  موضوع داده تبیین شود؛ لویکن بو   
و  شودینمدلیل عدم دقت در تنظیم مواد مربوب، حمایت کافی با مواد مخت ف این سند محقق 

 14توا   4مذکور در مواد  سینوشیپ  اد  خود نرسیده است. در این خصو  ب سینوشیپاین 
حوق شوخص    عنووان بو  برخی مواد مذکور  ب  حقوق اشخا  موضوع داده پرداخت  است؛ لیکن

گفت باید بوابی جودا    توانیم سینوشیپمنهلۀ نقدی بر این ب موضوع داده قابل اشاره نیستند و 
 7تا  4قرار گیرند. این مسئ   در خصو  مواد  اختصا  داده شود و تحت عنوان دیگری آنهاب  
رضوایت بایود    رسود یمو نظور  است. ب « رضایت ب  پردازش»وجود دارد ک  مربوب ب   سینوشیپ

 طوور بو   سینوشیپ ک یدرحالارائ  شود؛  سینوشیپتحت عنوان مبانی حقوقی پردازش در این 
 خص موضوع داده ت قی کرده است.حق ش عنوانب ی ندارد و رضایت را ااشارهی ب  مبانی ک 

موبهم و   -حقوق اشوخا  موضووع داده    -برخی دیگر از مواد مذکور در با  دوم  نیامنن
ک  یکی از حقوق شخص موضوع داده را گمنوامی   سینوشیپاین  11است، مانند مادۀ  قیردقیغ

شوخص  رضایت ب  پوردازش، بو  معنوای آشوکاری اویوت      : »کندیمو مقرر  داندیمدر پردازش 

___________________________________________________________________ 
 ورای عالی فضای مجازی  . لینک دسترسی ب  مصوبات ش1

http://www.majazi.ir/web_directory/52731-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C.html 
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آشوکاری  -تبصره گردد. اش در محدوده رضایت رعایتاا نیست و حق دارد گمنامیموضوع داده
اویت ب  معنوای آگواای اشوخا  غیرمجواز از نوام و نوام خوانوادگی شوخص موضووع داده یوا           

وجوود نودارد و بایود     GDPRحق موذکور در  . «یافت  و منتسب ب  آن استاای تخصیصشناس 
 -اسوت  2یوا رمهگوذاری   1گمنامی چیست. آیوا منظوور مسوتعار سوازی    روشن شود ک  منظور از 

توانند برای میک   – شخصی دسترسی داشت  باشند دادۀب  کدگذاری تا فقط افراد مجاز بتوانند 
 . یوا شووند یمو شخصوی محسوو     دادۀ و بودین ترتیوب   شناسایی مجدد یک فرد استفاده شوند

یی نباشود و  شناسا قابلدیگر یا  نیستشناسایی  فرد قابل ی ک اگون ب است،  -3ناشناس ساختن
 .نیستاای شخصی داده ترتیببدین

نیوه  « درخواست پوردازش یوا توقوف آن   »با عنوان  سینوشیپاین  ۹و  8عدم دقت در مواد 
پوردازش   شخص موضوع داده حق دارد ار زموان،  -8مادۀ : »کنندیموجود دارد. این مواد مقرر 

اا یا نتایج کننده، مشروب بر آنک : الف( دادهاا را از کنتر بخشی از دادهپردازش ام  یا  یا عدم
موادۀ  . رضایت وی باشد ۀاا یا پردازش آنها خارج از محدودنادرست باشد؛  ( داده حاصل از آنها

تواند بااد  فراموشوی مطورح شوود،    اای شخصی میدرخواست انجام یا توقف پردازش داده -۹
 اوالًعدم دقت در این مواد مربوب ب  این امر است کو   . «نف  دیگری نباشدک  ذیمشروب بر آن
شوود و از میوان حقووق مخت وف حوق       انیو ب« پوردازش  عودم »یا « توقف پردازش» در این مواد

دقیق اشاره نشده است، البتو  بو     طورب تصحیح، حق حذ  و حق محدودیت پردازش ب  حقی 
است و ب   متبادر، حق تصحیح ب  ذان شده اشاره« نادرست دادۀ»ب  « الف»در بند  نک یاقرینۀ 

، لیکن عدم اشوارۀ  دیآیماشاره کرده است، حق حذ  ب  ذان « رضایت»ک  ب  «  »قرینۀ بند 
 دقیق ب  نوع حق در این مواد موجب ابهام است.

 اسوت کو  در  « پردازش»ایراد دیگری نیه در این مواد وجود دارد. این مسئ   مربوب ب  لفظ 
مبانی حقوقی تحقق یابد و عودم آن از    ۀیوسب است. باید گفت پردازش باید  شده انیباین مواد 

کنوار اوم در ایون موواد      پوردازش  عودم حقوق اشخا  موضوع داده است و اشاره ب  پردازش و 
 از مواد مذکور حذ  شود.« پردازش»باید واژۀ  واق  دراست.  قیردقیغ

بوا   10مادۀ  صرفاًدر خصو  حقوق اشخا  موضوع داده،  سیونشیپاز میان مواد با  دوم 
: کنود یمو شخص موضوع داده اشاره کرده است. این مواده مقورر    حق ب « انجام پردازش»عنوان 

منظور پردازش آنهوا  شخصی خود ب  یااذیل، شخص موضوع داده حق دارد ب  داده طدر شرای»
شخصی دیگوران نشوود؛    یااعمومی یا داده هشدیبندشامل اطالعات طبق  (الف :دسترسی یابد

 «.داا مخدوش نشوداده یریاستنادپذ ( 

___________________________________________________________________ 
1. pseudonymisation 

2. Encryption 

3. Anonymisation 
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عنوان ماده  نک یا اوالً؛ ستیندسترسی اشاره دارد، لیکن خالی از اشکا  نیه  حق ب این ماده 
عنووان مبوین حوق     واق  دری ندارد. امخواناست با حق دسترسی در ماده « انجام پردازش»ک  

در  -کو  بیوان شود   - GDPRحق دسترسی ب  معنوای دقیوق آن در    اًیثانیست؛ مذکور در ماده ن
 منظوور بو  »است ک  شخص موضوع داده  شده انیبی تبیین نشده و خوبب  سینوشیپ 10 مادۀ

بیوان کو  اگور    ، بودین شودیمچنین قیدی، ابهامی ایجاد  وجود باحق دسترسی دارد. « پردازش
حق دسترسوی   ک یدرحالحق دسترسی وجود ندارد؛  اد  شخص موضوع داده پردازش نباشد،

 مط ق است و منوب ب  پردازش نیست.
حمایت از حقوق اشخا  موضووع داده را در خوال  قووانین     توانیمگفت  شیپفارغ از امور 

وجو در قوانین موضوعۀ ایران وجو کرد. با جستموضوع ، مبانی حقوق ایران و فق  امامی  جست
بو   مواده   نیو ا ایران قابل بیان است. یکیقانون تجارت الکترون 5۹مادۀ  در خصو  بحث حاضر،

 یاوا تیموضوع حماتصحیح و حق حذ  اشاره کرده است. البت  باید گفت  حقی، حق دسترس
عبوارت  و بو   یکو یکو  در بسوتر الکترون   یی استااداده یعنی «یشخص یااامیپداده»قانون  نیا

ممکون   GDPRمطابق بوا   یشخص یااداده کنی؛ لشوندیم استفاده یکیتجارت الکترون ترقیدق
اسوتفاده  دارد ک   یمتعدد قیپردازش مصاد واق  پردازش شوند. در یمخت ف یاااست ب  صورت

قووانون تجووارت از ایوون حیووث کوو   نیآنهاسووت؛ بنووابرای یکووی از کوویبسووتر الکتروندر  اووادادهاز 
محودود   یشخصو  یاوا از داده تیدر حما، دپردازیم ردازشاز پ یخاص ینوعتنها ب  یکیالکترون

 تووان ینمو  سببنی. بدستیبستراا ن یدر تمام یشخص یااکامل از داده تیاست و شامل حما
و این قانون جام  دانست  یشخص یاادر خصو  داده ی راکیقانون تجارت الکترون یااتیحما
  .ی شخصی قابل استفاده استاادادهموضوعی خود برای  دامنۀدر  صرفاً

فارغ از قانون مذکور، قوانین موضوعۀ ایران صراحتی بر حقوق اشوخا  موضووع داده نودارد و بو     
منظور بررسی این حقوق باید در مبانی حقوق ایران و فق  امامی  تتب  شود. در این خصو  باید بوین  

م حکو  براسواس فرضی ک  مبنای پردازش قرارداد یا ضرورت قراردادی باشود و مووردی کو  پوردازش     
قورارداد بوین شوخص موضووع داده و      بواوجود توضویح کو    ، تفاوت قائل شد. بودین دادیمقانون رخ 

بو  اریوک از حقووق موذکور در قورارداد       توانود یمکنندۀ داده، شخص موضوع داده اشخا  پردازش
قرارداد و عودم تصوریح بو  حقووق      وجود باشود. البت   مندبهرهسبب از این حقوق نیبدتصریح کند و 

 بو  موجوب  در حالتی ک  چنوین حقووقی    صرفاً ام آنشد،  مندبهرهاز این حقوق  توانیمذکور نیه م
، انیو کاتوزضومنی طورفین قورارداد اسوت )ر. :      ارادۀعر  مس م قابل جریان باشد، زیرا عر  مبین 

 است. شده اشاره 2251 (. ب  این مسئ   در مواد مخت ف قانون مدنی مانند52 - 53: 13۹5
ی از حقوق مذکور در فرضی ک  مبنای پردازش قانونی باشود، دشووار اسوت و بایود بوا      مندبهره

___________________________________________________________________ 
 .«تذکر در عقد اس ۀمنهلک  عقد بدون تصریح ام منصر  آن باشد ب طوریمتعار  بودن امری در عر  و عادت ب . »1
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 کو   آنجوا  ازگفوت   تووان یمو نمونو    طوور بو  استناد ب  مبانی حقوق ایران و فق  امامی  اثبات شود. 
یط شخص موضوع داده باید بر تس  قاعدۀ براساسی شخصی ب  لحاظ مااوی ما  استند و ااداده
از حوق دسترسوی، حوق حوذ ، حوق تصوحیح و        و 1داشوت  تسو ط کامول    اشیشخصو ی ااداده

ارگون  تصرفی در اموا  خود داشوت  باشود.    تواندیممحدودیت پردازش برخوردار باشد، زیرا مالک 
، حق انتقا  داده، عودم  کنندهکنتر برخی حقوق دیگر مانند حق دریافت اطالعات از  حا  نیع در

ی از سوادگ بو  ی ویوژه،  اوا تیو موقعکار و حق اعتراض در شرایط خا  و ارزیابی با تصمیمات خود
 دادۀموا  بوودن    صور   بو  قانون دارد؛ زیرا این حقوق  حیتصر ب مبانی قابل استنباب نیست و نیاز 

چ  اطالعاتی باید از کنتر  دریافت شود یوا در چو     نک یامثا   طورب شخصی قابل جریان نیست. 
حق انتقا  داده  نیامننوجود داد، باید مورد تصریح قانونی قرار گیرد.  یی حق اعتراضااتیموقع

، تعیوین  آنهاو عدم ارزیابی با تصمیمات خودکار نیه حقوق خا  و جدید استند ک  برخورداری از 
 قرار گیرد. اشاره موردخا   طورب باید  آنهادامن  و چگونگی جریان 

عور  مسو م برخوی از حقووق اشوخا  موضووع داده       با عدم صراحت قانون و عدم  نک یافارغ از 
حق دسترسی، حق حوذ ، حوق    -شدنی نیستند، سایر حقوقی ک  از مبانی قابل استنباب است اثبات

___________________________________________________________________ 
 رییاطالعات و تغ یفناور شرفتیپ دلیلو ب  دارد یابرجست  یما  نقش قیمصاد نییعر  در تع. با توج  ب  اینک  1

 ضول فافقهوا )  ینظور برخو   نمونو  از  رایتر شووند؛ بو  روز گستردهما  روزب  قیمصاد دیبا یطور منطقب ، جامع 

اختووراع و   ،یو انور  یاز آثوار ادبو   یبوردار در ما  بودن حووق بهوره   ی( امروزه کس32۹ :2 ، ج13۹6 ،یلنکران

 تیو نیاست و ع یاعتبار یعقال، امر فیدر تعر« ما »ندارد، چراک   یشک یمعنو یااتیمخت ف مالک قیمصاد

 یاز آثار ادبو  یبردارمانند حق بهره قحقو یبرخ نی، بنابراشودیم هین انیندارد و شامل مناف  اع یدر آن دخالت

 ما  است. قیعقال مشمو  مصاد ۀریمطابق س یو انر

مفیود بوودن و ارزش اقتصوادی در     چراکو   را دارد، ما  یاص  ااییژگیبا توج  ب  نظر عر  و ی نیهشخص ۀداد

یی اوا دادهچنوین  ی شخصی افراد عادی نیه ارزشمندند و اادادهی شخصی وجود دارد و حتی اادادهخصو  

 ماننود  موفق، ۀنوآوران اایوکارکسببسیاری از  مثا  . برای(Singh, 2016: 138)دنبا  دارند ارزش اقتصادی ب 

و  کننود یاوای شخصوی پیشورفت مو    اای تب یغاتی  بوا داده جو، شرکتواای اجتماعی، موتوراای جستشبک 

دلیول اموین   بو   (Purtova, 2015: 5) شوود یتعیوین مو    اای موجود برای آنهابا مقدار داده اغ بوفقیت آنها م

بور ایون   . افوهون کننود آوری و پوردازش موی  اای شخصوی را جمو   دادهی، بخش  عمومی و خصوصی ارزشمند

ی اوا دادهی شخصی قاب یت اختصا  ب  شخص معین را نیه دارند؛ بنابراین عر  اموروز در موا  بوودن    ااداده

محتورم بوودن امووا      سببک  ب  ییااتیاو حم یمبان یتمام یشخص ۀما  بودن دادبا . شخصی تردیدی ندارد

ماننود   یاز قواعود فقهو   یاریبسو  نیامننقابل پذیرش استند.  هین یشخص یااد، در خصو  دادهنوجود دار

 را دارند. یشخص یااداده قاعدۀ تس یط و... قاب یت جریان بر ر،یمحترم بودن ما  غۀقاعد
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مبانی مذکور )مالیوت   سو کست، زیرا از یروروب نیه با اختال  مبانی  –تصحیح و محدودیت پردازش 
دیگر اصل بور برائوت اسوت و اشوخا  پوردازش      تس یط( وجود دارد و از سویقاعدۀ شخصی و  دادۀ

در ایون   رودیمو انتظوار   قانونگذارکنندۀ داده تعهدی نسبت ب  اشخا  موضوع داده ندارند؛ بنابراین از 
خصو  ااتمام ورزد و ب  حقوق اشخا  موضوع داده در سند قانونی مستقل اشواره کنود و ارگونو     

 ل تضیی  چنین حقوقی را از بین ببرد.ابهام در خصو  حقوق اشخا  موضوع داده و عوام
در انتهای این قسمت باید امانند بند قب ی، چگوونگی رفو  توهاحم میوان حقووق اشوخا        

در صورت تقابل حقوق حقوق فردی با مصادیق حقوق جمعی بررسی شود.  عنوانب موضوع داده 
اشوخا    حقوق فردی، حقوق جمعی بور حقووق   عنوانب جمعی با حقوق اشخا  موضوع داده 

اغ وب بو  نفو      -مانند امنیت م ی، دفاع م وی و ...  –حاکم است، زیرا حقوق جمعیموضوع داده 
مناف  و مصالح عمومی نیوه بور   . ندیآیمشمار عموم استند و از مصادیق نظم و مناف  عمومی ب 

 ،یرازیمکارم شو ؛ ر. : 376: 5، ج 1367، یمنتظر)ر. .  اندمقدممناف  خاص  یا مصالح فردی 
صوالح   تیو رعا(. مبنای چنین تقودمی  71 :4، ج 1371 ،یقم یرزایمر. :  ؛27۹ :2، ج 1385

ناظر  آن ک  نف  است یمصالح ، زیرا مناف  عمومی،آنان است یعموم مردم و توج  ب  احوا  ک 
در جهت حفوظ   شخصی داشت  یا ۀک  صرفاً جنب یو از سنخ منافع استاز مردم  یادیجم  ز رب

 واقو   در. (360 و 34۹: 138۹)ایوازی،   باشد، نیسوت  یخاص یتیگروه و جمع،  دست فرد، مناف 
 وجود با(. 17۹ :13۹1)عمید زنجانی،  تقدم منفعت عمومی مقتضای نظم عمومی و عدالت است

حقووق ایوران نیوه از موجبوات محودودیت حمایوت از        ب  موجوب ، حفاظت از حقوق جمعی نیا
ضروری است حقووق جمعوی کو  در مقابول حقووق       نجایااشخا  موضوع داده است؛ لیکن در 

تعیین مصوداق شووند توا     قانونگذار، توسط اندمقدم آنهاو بر  رندیگیماشخا  موضوع داده قرار 
 سبب تضیی  نشوند.  یبحقوق شخص موضوع داده 

 

 گیرینتیجه
از حوق   انود عبارتاشخا  موضوع داده، حقوق مخت فی دارند. چنین حقوقی  GDPR ب  موجب

 بور  پوردازش  عم یاتارگون   وجود از باید داده شخص موضوعیافت اطالعات ک  براساس آن در
 حوق دیگورِ   شوود.  مط و   آن ااودا   پوردازش و  حقوقی از مبانی و خود شخصی اایداده روی

است ک  بو  موجوب آن اشوخا      شانیشخص یااب  داده یاشخا  موضوع داده، حق دسترس
باشوند.   داشوت  دسترسی  آنهاود و اطالعات مخت فی در خصو  اای خموضوع داده باید ب  داده

 بیاشخا  موضووع داده آسو   یاایب  حقوق و آزاد تواندیپردازش داده م ک  آنجا از نیامنن
 نواقص اسوت،   ایو نادرسوت   یاوا شامل داده ای رمجازیک  پردازش غ ییجا خصو  دربرساند، ب 

GDPR توا بو  آنهوا اجوازه داود       کنود یارائو  مو  اشوخا  موضووع داده    یرا برا یحقوق مخت ف
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تحوت   ایو را محودود کننود    ۀ دادهکنندپردازشاشخا    توسط گرفتانجام یازشپرد یااتیفعال
شودن( و حوق    ، حوق حوذ  )فرامووش   حیحوق تصوح  ؛ چنوین حقووقی شوامل    قرار داند ریترث

وضووع  برای اشوخا  م  GDPRنیه حق دیگری است ک   حق انتقا  دادهاند. پردازش تیمحدود
دانودگان خودمات را بو     تا ارائو   دادیب  اشخا  موضوع داده اجازه مداده مقرر کرده است و 

شخص موضووع  ی حق اعتراض است ک  براساس آن بعد. حق داند رییحد ممکن، تغ نیترساده
 ب  موجبنسبت ب  پردازش اعتراض کند. آخرین حق  تواندیمدلیل موقعیت خا  خود ب  داده

GDPR ، ب  موجب این حق، اشوخا  موضووع داده   خودکار است ماتیتصم م ارزیابی باعدحق .
 یِاثورات حقووق  و  شوود یمو انجوام   اوا دستگاهبا  صرفاًنباید در معرض تصمیماتی قرار گیرند ک  

بور شوخص    تورثیرات زیوادی   ،طوور مشواب   بو   ای کندیم جادیشخص موضوع داده ا یمرتبط برا
ر است ک  اگرچ  حمایوت از حقووق اشوخا  موضووع داده در     د. شایان ذکگذاریموضوع داده م

قالب حقوق شهروندی ضروری است، این حقوق ک  فردی استند، تا  مقاومت در مقابل حقوق 
جمعی مانند امنیت م ی را ندارند. تقدم حقوق جمعی نسبت ب  حقوق اشخا  موضوع داده در 

 مورد تصریح قرار گرفت  است. GDPR 23مادۀ 
بررسی حقوق مذکور در نظام حقوقی ایران و حمایت از اشخا  موضوع داده، ابتدا منظور ب 

وضو    ،حمایت از حقووق اشوخا  موضووع داده   عنصر در خصو   نیترمهم نک یاباید گفت با 
 نیحقووق در قووان   نیو بو  ا  حیو تصور  یقوانون  یحقوق اشخا  موضووع داده در بسوتراا   قیدق

 نیدر ا ندارد و صرفاً در این خصو  مصرح یمواد قانون رانیا ینظام حقوق ؛ لیکنموضوع  است
. در سوتند ین دیو مف تیحما یدر راستا هیموارد ن نیپرداخت  است ک  ا ح یطرح و ال ۀب  ارائ باره

چالش نظام حقوقی ایران در راستای حمایت از حقوق اشخا  موضوع داده، عدم  نیترمهمواق  
نونی موجب تضویی  حقووق اشوخا  موضووع داده و     قا پشتوانۀصراحت قانون است و این عدم 

 شده است.  آنهاشدن حمایت از  کمرنگ
قابول    یو و فقو  امام  رانیو حقووق ا  یمبوان اگرچ  برخی از حقووق اشوخا  موضووع داده از    

نیست، حتوی   اثبات قابلاستنباب است، تمامی حقوق مذکور از مبانی حقوق ایران و فق  امامی  
 طور   کی ازمعضالت مذکور  وجود باست. روروب اختال  مبانی و ابهام  نیه با اثبات قابلحقوق 

در  قانونگوذار ب  حقوق اشخا  موضوع داده از سوی دیگر، ضروری است ک   پرداختنو اامیت 
 قانونگذارورزد و در این خصو  سند قانونی مستق ی تدوین کند.  ااتمامزمینۀ این مسئ ۀ مهم 

بور حقووق    رگوذار یترثاز حقوق اشخا  موضوع داده و نیه عوامول  در سند مذکور باید ب  اریک 
کو    صوورت نیبود اشخا  موضوع داده مانند تقابل چنین حقوقی با حقوق جمعی اشواره کنود.   

و جریوان نظوم عموومی بور حقووق اشوخا         عدالتدلیل تحقق حقوق جمعی را ک  ب  قیمصاد
مناسب بوین حمایوت از حقووق اشوخا      تعاد   تا، مورد تصریح قرار داد نداموضوع داده مقدم

 شود.  برقرارداده و حقوقی جمعی  موضوع
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