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Ενισχυμένη παρουσία της Μicrosoft στην Ισπανία 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, που οργανώθηκε από την Ένωση για την Πρόοδο της 

Διoίκησης 1, στη Μαδρίτη στις 20 τρέχοντος μηνός, o πρόεδρος της Microsoft, κ. Brad Smith 

ανακοίνωσε ότι, εντός των επόμενων μηνών, πρόκειται να ανοίξουν τρία κέντρα 

δεδομένων στην Κοινότητα της Μαδρίτης. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισήμανε ο ίδιος, τα 

δεδομένα των ισπανικών επιχειρήσεων και της ισπανικής Κυβέρνησης θα παραμένουν στη 

χώρα.  

 
1ADP, ένας οργανισμός ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη άνω των 4.000 επιχειρήσεων, 

όπως Deloitte, BBVA, CaixaBank, Endesa, Ferrovial και άλλες, ο οποίος ασχολείται με τη δικτύωση, την 

επιμόρφωση και την ανάπτυξη της διοίκησης, αναπτύσσοντας δεκάδες δραστηριότητες σε ετήσια βάση, σε 

ένα μοναδικό οικοσύστημα, μέσω ειδικών εμπειρογνωμόνων. 

 

Αναφορικά με την τοποθεσία των κέντρων, είναι γεγονός ότι θα βρίσκονται στις περιοχές San 

Sebastián de los Reyes, Algete και Meco. Αν και δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά το σύνολο των εγκαταστάσεων στα εν λόγω σημεία από την Microsoft, 

σύμφωνα με ανακοινώσεις του Δημαρχείου του Algete, θα δημιουργηθούν στην πόλη αυτή, δύο 

εγκαταστάσεις. 

 

Ο κ. Smith δήλωσε ότι η Microsoft διαθέτει κέντρα δεδομένων σε 17 χώρες της Ευρώπης, όπου 

έχει επενδύσει, τα τελευταία δύο χρόνια, ποσά ύψους 11,37 δις ευρώ. Επιπλέον, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η επιδίωξη της εταιρίας να προβεί σε άνοιγμα κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη, 

σχετίζεται με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούλιο του 2020, περί 

ακύρωσης της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield), ρύθμισης, 

που από το 2016, επέτρεπε την μεταφορά προσωπικών πληροφοριών, που προέρχονται από 

Ευρωπαίους πολίτες σε κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ. Έκτοτε, οι επιχειρήσεις, που έστελναν τα 

προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων στις ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται σε νομικούς 

μηχανισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (RGPD), οι οποίοι θα 

επιτρέπουν τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών, με παροχή εγγυήσεων. 

 

Συνεπώς, τα κέντρα δεδομένων, που θα δημιουργηθούν στη Μαδρίτη από την Microsoft, θα 

διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της στην Ισπανία θα 

παραμένουν αποθηκευμένα στη χώρα.  
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