SPIEGEL: Η Αμερικανική NSA παρακολουθεί τις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών και στην Ελλάδα !
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Αγανάκτηση σε κάθε ανυποψίαστο πολίτη και ντροπή σε όσους επιβάλλουν τα διάφορα σχετικά μέτρα παρανομώντας «εν γνώσει τους» προκαλούν όσα αποκαλυπτικά μας πληροφορεί το
θεωρούμενο έγκυρο περιοδικό «Spiegel» (διαδικτυακή έκδοση) σχετικά με δραστηριότητες της Κυβερνητικής Αμερικανικής «NSA» (National Security Agency – Υπηρεσία Εθνικής
Ασφάλειας).

Συγκεκριμένα, σε άρθρο με τίτλο «Η NSA Παρακολουθεί τον Οικονομικό Κόσμο», το «Spiegel», χαρακτηρίζοντας τις αποκαλύψεις «εμπρηστικές» αναφέρει ότι η NSA παρακολουθεί τις
συναλλαγές που γίνονται μέσω πιστωτικών καρτών σε 70 τράπεζες σε όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Μέσα από το πρόγραμμα με την κωδική ονομασία "DishFire",
ήδη από το 2009, η Αμερικανική Υπηρεσία συλλέγει τα δεδομένα εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν γραπτά μηνύματα για να ενημερώσουν τους πελάτες τους
σχετικά με τις συναλλαγές. To επίσης θεωρούμενο έγκυρο «Bloomberg» αναπαράγοντας την είδηση μας λέει ότι οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στον γνωστό πρώην πράκτορα της CIA
και της NSA Edward Snowden (Σνόουντεν) ο οποίος το 2013 αντέγραψε και διέρρευσε απόρρητα έγγραφα της NSA ενώ το πρόγραμμα παρακολούθησης στοχεύει και σε αυτές καθ’αυτές
τις εταιρείες πιστωτικών καρτών όπως η Visa.
Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα της NSA το ευρωπαϊκό σύστημα συναλλαγών SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Εταιρεία Παγκόσμιων
Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών) παρακολουθείται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα ενώ η βάση δεδομένων Tracfin, που συγκεντρώνει τα δεδομένα που
προκύπτουν από το πρόγραμμα «Follow the Money» από τις παρακολουθήσεις συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες και μεταφοράς χρημάτων, είχε ήδη 180 εκατομμύρια καταχωρήσεις για
το 2011. Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2008 ήταν 20 εκατομμύρια. Φανταστείτε που έχει φτάσει ο αριθμός εν έτη 2017… Τέλος το πρόγραμμα SWIFT χρησιμοποιείται από περισσότερες
από 8.000 τράπεζες παγκοσμίως, ωστόσο η NSA παρακολουθεί και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν το κρίνει απαραίτητο.
Τα προφανή ερωτήματα και η δικαιολογημένη αγανάκτηση που προκύπτουν μετά (ΚΑΙ) από όλα αυτά είναι:
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;;; Μήπως έχει ξεχάσει το Άρθρο 9Α του Συντάγματος, (Προστασία προσωπικών δεδομένων), το οποίο
αναφέρει: “Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία
των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει ;
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2013; ΓΙΑΤΙ ΕΞΩΘΟΥΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;
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Πηγές:
1. SPIEGEL, 16/9/2013: NSA Monitors Financial World, September 16, 2013,
http://www.spiegel.de/international/world/how-the-nsa-spies-on-international-bank-transactions-a-922430-2.html
2. BLOOMBERG, 16/9/2013: Is the NSA Looking at Your Bank and Credit-Card Records, Too?
The revelations of spying on credit card transactions are also incendiary. Under the codename «Dishfire,» the intelligence agency collects information on credit card transactions from
some 70 banks worldwide, most of them in crisis-ridden countries, including banks in Italy, Spain and Greece. The Americans also take advantage of the fact that many banks use text
messages to inform their customers of transactions. The Dishfire program has been running since spring 2009.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-16/is-the-nsa-looking-at-your-bank-and-credit-card-records-too
3. TO BHMA, 17/9/2013: Spiegel: Η NSA παρακολουθεί και τις τραπεζικές συναλλαγές.
Καταγράφει την παγκόσμια κίνηση χρημάτων και αποθηκεύει τις πληροφορίες

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=530585
Το ανωτέρω άρθρο το είδαμε ΕΔΩ:
https://eleftheroiellines.blogspot.gr/2017/03/spiegel-nsa.html
http://id-ont.blogspot.gr/2017/03/spiegel-nsa.html
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