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Ιστορικό: η ανάγκη για εναρμονισμένο νόμο για την προστασία των
δεδομένων
Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του 1950, η οποία αναφέρει: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να σέβεται την
ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, το σπίτι του και την αλληλογραφία του». Καθώς η
τεχνολογία εξελίχθηκε και εφευρέθηκε το Διαδίκτυο, η ΕΕ αναγνώρισε την ανάγκη για
σύγχρονους τρόπους προστασίας. Το 1995, η ΕΕ υιοθέτησε την ευρωπαϊκή οδηγία για την
προστασία των δεδομένων, θεσπίζοντας ελάχιστα πρότυπα προστασίας δεδομένων. Κάθε
κράτος μέλος της ΕΕ μπορούσε να υιοθετήσει τη δική του εθνική νομοθεσία για την
εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η οδηγία δεν είχε πλέον
σημασία. Η εναρμόνιση του δικαίου και των 28 κρατών μελών ήταν ένας από τους κύριους
σκοπούς της θέσπισης της Οδηγίας για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ, η οποία, όπως
δείχνει η ιστορία, αποτέλεσε τα θεμέλια για τους νόμους της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων πριν από την ίδρυση του ΓΚΠΔ.
Οι κανόνες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών
προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να
διασφαλίζονται σε όλη την Ένωση με συνέπεια και ομοιογένεια.
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) τέθηκε σε ισχύ το 2016 και από τις 25
Μαΐου 2018, όλοι οι οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ ή ασχολούνται με
πληροφορίες που αφορούν σε πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται.
Ο ΓΚΠΔ, καθιέρωσε ένα πιο εναρμονισμένο σύνολο κανόνων για όλα τα κράτη μέλη. Ο ΓΚΠΔ
ισχύει, επίσης, για κάθε εταιρεία που εδρεύει εκτός ΕΕ, όταν διαχειρίζεται τα προσωπικά
δεδομένα των πολιτών της ΕΕ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόθεση της ΕΕ να αντικαταστήσει την Οδηγία με έναν Κανονισμό
ήταν σκόπιμη, ώστε να μην επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απομακρύνονται από τις αρχές
του κανονισμού στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν τον Κανονισμό στην εθνική τους
νομοθεσία. Αν και ο κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, παρατηρήθηκε
ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό με ορισμένα πρόσθετα πρότυπα
σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ο ΓΚΠΔ περιέχει περίπου 99 άρθρα. Από αυτά, 34 είναι υπουργικά και ασχολούνται με
επίσημα θέματα όπως η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
Στην πραγματικότητα, 30 άρθρα επιτρέπουν ρητά στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από το
πρότυπο που ορίζεται στο άρθρο. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί σαφώς από την αιτιολογική
σκέψη 10 του ΓΚΠΔ που επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαφοροποιήσουν:
«… Όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συμμόρφωση με
νομική υποχρέωση, για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται προς το δημόσιο
συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο

επεξεργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν εθνικές
διατάξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος
κανονισμού…. Ο παρών κανονισμός παρέχει επίσης περιθώριο ελιγμών στα κράτη μέλη για
να
καθορίσουν
τους
κανόνες
του…
».
Έτσι, παρόλο που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προσαρμόσουν ή να τροποποιήσουν τον
ΓΚΠΔ, χρειάζονται ακόμη εθνικές νομοθεσίες για να συνοδεύσουν τον κανονισμό
προκειμένου να τον ενσωματώσουν στα νομικά τους πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των
επιτρεπόμενων παραλλαγών.

Οι κύριες αρχές του GDPR
Το άρθρο 5 του GDPR ορίζει επτά βασικές αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του γενικού
κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Αυτές οι αρχές αντιπροσωπεύουν το πνεύμα
του γενικού καθεστώτος προστασίας δεδομένων και αποτελούν τη θεμελιώδη βάση
συμμόρφωσης με την πρακτική προστασίας δεδομένων.
Άρθρο 5(1) Article 5(1) απαιτεί τα προσωπικά δεδομένα να είναι:
“(α) υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα
άτομα («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»);
Αυτή η αρχή διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί έχουν πλήρη κατανόηση του GDPR
και των κανόνων του στο πλαίσιο συλλογής δεδομένων. Εξασφαλίζει
περαιτέρω ότι παραμένουν διαφανή με τα υποκείμενα των δεδομένων τους
και ότι δηλώνουν στην πολιτική απορρήτου τους τον τύπο των δεδομένων που
συλλέγουν και τον λόγο που τα συλλέγουν.
(β) συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε
περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν είναι συμβατό με αυτούς τους σκοπούς;
περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για
επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν
θεωρούνται ασυμβίβαστοι με τους αρχικούς σκοπούς («περιορισμός σκοπού»);
Αυτές οι αρχές διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί δηλώνουν σαφώς τον σκοπό
της συλλογής δεδομένων και συλλέγουν δεδομένα μόνο για όσο διάστημα
είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού.
(γ) επαρκές, σχετικό και περιορισμένο σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς
για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση δεδομένων»);
Αυτή η αρχή διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί επεξεργάζονται μόνο τα
προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για να επιτύχουν τους σκοπούς
επεξεργασίας τους. Η ελαχιστοποίηση δεδομένων διασφαλίζει ότι τα
δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα.
(δ) ακριβές και, όπου είναι απαραίτητο, επίκαιρο/ενημερωμένο; πρέπει να ληφθεί κάθε
εύλογο βήμα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή,
λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,
διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση («ακρίβεια») ·
Αυτή η αρχή διασφαλίζει ότι "πρέπει να ληφθεί κάθε λογικό βήμα" για τη
διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Τα άτομα
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών
δεδομένων εντός 30 ημερών.

(ε) φυλάσσεται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων
για όχι περισσότερο από τους απαραίτητους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε
επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα; τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν
για μεγαλύτερες περιόδους εάν και εφόσον τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε
επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης για δημόσιο συμφέρον,
επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς με την
επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που
απαιτούνται από τον GDPR προκειμένου να διαφύλαξη τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
ατόμων («περιορισμός αποθήκευσης») ·
Αυτές οι αρχές διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί πρέπει να διαγράφουν
προσωπικά δεδομένα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα.
(η) υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη
ή παράνομη επεξεργασία και έναντι τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και
εμπιστευτικότητα»).
This is the only principle that deals explicitly with security.
Το Άρθρο 5(2) προσθέτει ότι:
«Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για, και πρέπει να μπορεί να αποδείξει
τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 (« λογοδοσία »).»

Ελέγξτε τις 6+1 Αρχές του GDPR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Νομιμότητα, Δικαιοσύνη και Διαφάνεια
Περιορισμός του σκοπού
Ελαχιστοποίηση δεδομένων
Ακρίβεια
Περιορισμός αποθήκευσης
Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
Αρχή λογοδοσίας

Πεδίο εφαρμογής GDPR
Το πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ καλύπτει οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό που επεξεργάζεται
τα προσωπικά δεδομένα πολιτών ή κατοίκων της ΕΕ ή προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε άτομα
στην ΕΕ. Ο ΓΚΠΔ ισχύει για τέτοιες επιχειρήσεις / οργανισμούς ακόμη και αν δεν είναι
εγκατεστημένοι στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η εδαφική εμβέλεια του ΓΚΠΔ φτάνει πέρα από τα όρια
των κρατών μελών της ΕΕ και ως εκ τούτου, οι εταιρείες εκτός ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ πιο
σοβαρά τους νόμους της ΕΕ για την προστασία της δεδομένων από ό, τι στο παρελθόν.
Η δικαιοδοσία του ΓΚΠΔ σχετίζεται λιγότερο με την τοποθεσία μιας επιχείρησης αλλά μάλλον
περισσότερο με το εύρος και την τοποθεσία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του GDPR διέπετέ από το άρθρο 2 που ορίζει ότι ο κανονισμός
ισχύει για την επεξεργασία «προσωπικών δεδομένων», που ορίζεται ως κάθε πληροφορία που
σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»). Ο
κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία πλήρως ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως
ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με οποιοδήποτε
άλλο μέσο ρυθμίζεται επίσης από τον ΓΚΠΔ όταν αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται σε ένα
σύστημα αρχειοθέτησης ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο σύστημα
αρχειοθέτησης.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο GDPR δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ όταν αφορά δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπως πολιτική συνεργασία, πρόληψη
συγκρούσεων και ανθρωπιστική βοήθεια.
Σύμφωνα με το GDPR, οι εταιρείες / οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία με την υψηλότερη προστασία απορρήτου, έτσι ώστε από προεπιλογή
τα προσωπικά δεδομένα να μην είναι προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό ατόμων.
Παράδειγμα του τι είναι η προστασία δεδομένων «από προεπιλογή»
Μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων (εφαρμογή Υγείας) θα πρέπει να ενθαρρύνεται να ορίζει τις
ρυθμίσεις προφίλ των χρηστών τους στην πιο φιλική ρύθμιση απορρήτου, για παράδειγμα,
περιορίζοντας από την αρχή την προσβασιμότητα του προφίλ των χρηστών, ώστε να μην είναι
προσβάσιμη από προεπιλογή σε αόριστο αριθμό ατόμων εφαρμογής GDPR

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων δεδομένων
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο ΓΚΠΔ της ΕΕ ισχύει για προσωπικά δεδομένα,τα οποία είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με
αναγνωρίσιμο άτομο. Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση να κατανοήσει αυτήν την ιδέα.
Το άρθρο 4 του GDPR, ορίζει τα «προσωπικά δεδομένα» ως:
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο
(«υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο θεωρείτε εκείνο που μπορεί να
ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης,
δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που
σχετίζονται με την φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
Δεύτερον, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο ΓΚΠΔ ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα που
υποβάλλονται σε επεξεργασία με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:
• Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία εν όλω ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα
μέσα (ή, πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή). Και
• Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με μη αυτοματοποιημένο τρόπο που
αποτελεί μέρος ή πρόκειται να αποτελέσει μέρος ενός «συστήματος αρχειοθέτησης» (ή, γραπτές
εγγραφές σε ένα μη αυτόματο σύστημα αρχειοθέτησης).
Ο ΓΚΠΔ απαιτεί να δοθεί προσοχή στον τρόπο χρήσης των δεδομένων. Αυτό κάνει τον αντίκτυπο που
θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα δεδομένα σε ένα άτομο ως το ζωτικό ζήτημα του τι αποτελεί
επεξεργασία. Όλα εξαρτώνται από τον λόγο για τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα.
Εάν ένας οργανισμός επεξεργάζεται δεδομένα με μοναδικό σκοπό την ταυτοποίηση κάποιου, τότε τα
δεδομένα είναι, εξ ορισμού, προσωπικά δεδομένα.
Τι είναι τα ευαίσθητα δεδομένα;
Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται «ευαίσθητα» και υπόκεινται σε συγκεκριμένες
συνθήκες επεξεργασίας:
• προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις,
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.
• ιδιότητα συνδικαλιστικού μέλους
• γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την
ταυτοποίηση ενός ανθρώπου.
• δεδομένα σχετικά με την υγεία ·
• δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
Το κεφάλαιο 3 του ΓΚΠΔ καθορίζει τα δικαιώματα και τις αρχές απορρήτου των δεδομένων που
εγγυώνται όλα τα «φυσικά πρόσωπα» σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Ως οργανισμός, επιχείρηση και
DPO είστε υποχρεωμένοι να διευκολύνετε αυτά τα δικαιώματα. Επιπλέον, ο ΓΚΠΔ σε ορισμένες

περιπτώσεις απαιτεί από τις εταιρείες να λάβουν τη συγκατάθεση ενός ατόμου πριν από τη συλλογή
ή την επεξεργασία των δεδομένων τους.
Προκειμένου να επεξεργαστείτε νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να βασίσετε
τον λόγο της συλλογής των προσωπικών δεδομένων σε μία από τις νομικές βάσεις που
προσδιορίζονται από το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση είναι μόνο μία από τις νομικές βάσεις
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία της συλλογής, του χειρισμού ή / και της αποθήκευσης
των προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου.
Τι είναι ένας ελεγκτής δεδομένων ή ένας επεξεργαστής δεδομένων;
Ο υπεύθυνος δεδομένων είναι αυτός που καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τα μέσα με
τα οποία γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, εάν η εταιρεία / ο οργανισμός
σας αποφασίσει «γιατί» και «πώς» πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα,
είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται προσωπικά
δεδομένα στον οργανισμό σας το κάνουν για να εκπληρώσουν τις εργασίες σας ως υπεύθυνος
επεξεργασίας δεδομένων. Ο επεξεργαστής δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για
λογαριασμό του ελεγκτή. Ο επεξεργαστής δεδομένων είναι συνήθως τρίτος εξωτερικός της εταιρείας.
Άρθρο 6 ΓΚΠΔ Νομιμότητα της επεξεργασίας
Η επεξεργασία είναι νόμιμη μόνο εάν και στο βαθμό που ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:
1. το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το
υποκείμενο των δεδομένων ή προκειμένου να λάβει μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των
δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης
3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
4. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου
των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου ·
5. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο
επεξεργασίας
6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα παρακάμπτονται από τα
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που
απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι
παιδί.
Χρειάζεται μόνο να επιλέξετε μια νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, αλλά μόλις την
επιλέξετε θα πρέπει να την τηρήσετε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη νομική σας βάση αργότερα.
Ωστόσο, επιτρέπεται να έχετε περισσότερες από μία νομικές βάσεις ως αιτιολόγηση.
Περίπτωση Μελέτης: Ελεγκτής και Επεξεργαστής
Μια φαρμακευτική ένωση έχει πολλούς υπαλλήλους. Υπογράφει σύμβαση με μια εταιρεία
μισθοδοσίας για την πληρωμή των μισθών. Η ένωση ενημερώνει την εταιρεία μισθοδοσίας πότε

πρέπει να καταβληθούν οι μισθοί, όταν ένας υπάλληλος φεύγει ή έχει αύξηση μισθού, και
παρέχει όλες τις άλλες λεπτομέρειες για το δελτίο μισθοδοσίας και την πληρωμή. Η εταιρεία
μισθοδοσίας παρέχει το σύστημα πληροφορικής και αποθηκεύει τα δεδομένα των υπαλλήλων. Η
φαρμακευτική ένωση είναι ο ελεγκτής δεδομένων και η εταιρεία μισθοδοσίας είναι ο
επεξεργαστής δεδομένων.

Παράδειγμα πότε μπορείτε να επεξεργαστείτε ευαίσθητα δεδομένα;
Ένας γιατρός βλέπει έναν αριθμό ασθενών στην κλινική του. Καταγράφει την επίσκεψη σε μια
βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πεδία όπως όνομα / επώνυμο ασθενούς, περιγραφή των
συμπτωμάτων και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτό θεωρείται ευαίσθητο στοιχείο. Η
επεξεργασία δεδομένων υγείας από την κλινική επιτρέπεται βάσει του νόμου περί προστασίας
δεδομένων, επειδή απαιτείται η θεραπεία του ατόμου και πραγματοποιείται υπό την ευθύνη
ενός γιατρού που υπόκειται σε υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Το υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε άτομο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε
επεξεργασία. Παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι υπάλληλοι, πελάτες, επισκέπτες ιστότοπων,
ασθενείς κ.λπ. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 του ΓΚΠΔ παρέχει στα άτομα οκτώ δικαιώματα σχετικά
με τα προσωπικά τους δεδομένα.
Αυτά τα 8 δικαιώματα είναι:
1. Το δικαίωμα ενημέρωσης
Οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν συνοπτικά και με απλή γλώσσα ποια δεδομένα συλλέγουν,
πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και για πόσο καιρό θα τα χρησιμοποιήσουν. Τα υποκείμενα των
δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερώνονται εάν τα δεδομένα τους θα κοινοποιηθούν
σε τρίτους.
2. Το δικαίωμα πρόσβασης
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και οι
οργανισμοί έχουν ένα μήνα για να τους παρέχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
3. Το δικαίωμα διόρθωσης
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των δεδομένων τους από
έναν οργανισμό εάν ανακαλύψουν ότι είναι ανακριβή και πάλι οι οργανισμοί έχουν έναν μήνα για
να τα διορθώσουν.
4. Το δικαίωμα διαγραφής
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν από τους οργανισμούς να διαγράψουν τα
δεδομένα τους, επειδή πιστεύουν ότι τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, υποβλήθηκε σε
παράνομη επεξεργασία ή αποφάσισαν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους.
5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από έναν οργανισμό να περιορίσει
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα.
6. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει προσωπικά
δεδομένα στους ελεγκτές μέσω σύμβασης ή συγκατάθεσης και θέλει να αποκτήσει ή να
χρησιμοποιήσει ξανά τα προσωπικά του δεδομένα για δικούς του σκοπούς.
7. Το δικαίωμα αντίρρησης
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων που συλλέγονται για λόγους έννομων συμφερόντων ή για την εκτέλεση μιας εργασίας
προς το συμφέρον / άσκηση επίσημης εξουσίας. Οι οργανισμοί πρέπει να σταματήσουν την
επεξεργασία πληροφοριών, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν επιτακτικούς νόμιμους λόγους για
την επεξεργασία που υπερισχύει των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του
υποκείμενου των δεδομένων ή εάν η επεξεργασία προορίζεται για την καθιέρωση ή την άσκηση
υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.
8. Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το προφίλ
Ο ΓΚΠΔ περιλαμβάνει διατάξεις για αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς ανθρώπινη εμπλοκή, όπως

η δημιουργία προφίλ, η οποία χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να υπολογίσει υποθέσεις για
άτομα. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες σχετικά με αυτό το είδος επεξεργασίας και επιτρέπεται σε
άτομα να αμφισβητήσουν και να ζητήσουν επανεξέταση της επεξεργασίας, εάν πιστεύουν ότι δεν
τηρούνται οι κανόνες του ΓΚΠΔ.

Μάθημα 1: Η σημασία και η αναγκαιότητα για τον ΓΚΠΔ
1. Σε ποιον εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ;
Ο ΓΚΠΔ είναι ένας νέος νόμος που ισχύει για τους μεγάλους ιστότοπους περιήγησης και
αναζήτησης, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τον νέο κανονισμό
Ο ΓΚΠΔ είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί και οι
εταιρείες χρησιμοποιούν και διατηρούν την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων
Ο ΓΚΠΔ είναι ένας νόμος περί απορρήτου δεδομένων που ισχύει μόνο για εταιρείες από τις ΗΠΑ

2. Σε ποιους οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα ισχύει ο ΓΚΠΔ ισχύει?

Οποιοσδήποτε οργανισμός επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και οι επεξεργαστές που είναι εγκατεστημένοι εντός
της ΕΕ καθώς και οργανισμοί που απευθύνονται σε πολίτες της ΕΕ
Ελεγκτές δεδομένων που λειτουργούν στην ΕΕ

3. Πιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αρχή του ΓΚΠΔ;
νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια
περιορισμός σκοπού
Ισότιμη διάδοση
ελαχιστοποίηση δεδομένων

4. Πώς ορίζει ο ΓΚΠΔ τα «προσωπικά δεδομένα»;

Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο
Οι ατομικές διευθύνσεις IP και όλες οι προσωπικές διαδικτυακές πληροφορίες θεωρούνται
προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά στοιχεία τράπεζας και ταχυδρομική διεύθυνση

5. Ο ΓΚΠΔ ορίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο προστασίας δεδομένων ως «... το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, τον οργανισμό ή άλλο φορέα ο οποίος, μόνος ή από
κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων». Ποιος είναι αυτός ο ρόλος;
Επεξεργαστής
Controller
Εποπτική αρχή
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
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Ο ρόλος ενός DPO στην προστασία των δεδομένων
Ο σκοπός του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η διαφύλαξη των
προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κανονισμός απαιτεί από τους
περισσότερους οργανισμούς που χειρίζονται τα δεδομένα ατόμων να ορίσουν έναν υπάλληλο που
θα επιβλέπει τη συμμόρφωση του οργανισμού με τον ΓΚΠΔ. Συνήθως αυτός είναι ο ρόλος του
υπευθύνου προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), ή άλλως γνωστός ως DPO.
Μια εταιρεία ή ένας οργανισμός θα πρέπει να ορίσει έναν ΥΠΔ, εάν οι κύριες δραστηριότητές του
περιλαμβάνουν την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ή περιλαμβάνουν
μεγάλες κλίμακας, τακτικής και συστηματικής παρακολούθησης ανθρώπων.
Το άρθρο 38 του ΓΚΠΔ, καθορίζει τη θέση του ΥΠΔ, και αναφέρει ότι «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και
ο επεξεργαστής θα διασφαλίσουν ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εμπλέκεται, σωστά και
εγκαίρως, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων "
Οι ΥΠΔ προστατεύονται από παρεμβολές άλλων υπαλλήλων του ίδιου οργανισμού και δεσμεύονται
από την εμπιστευτικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ποια είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ΥΠΔ;
Τα άρθρα 38 και 39 του ΓΚΠΔ αναθέτουν έξι σημαντικά καθήκοντα στον ΥΠΔ:
• Για να λαμβάνετε σχόλια και ερωτήσεις από υποκείμενα δεδομένων που σχετίζονται με την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και του ΓΚΠΔ.
• Να ενημερώνει έναν οργανισμό και τους υπαλλήλους του για τις υποχρεώσεις τους βάσει του
ΓΚΠΔ και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών
της ΕΕ.
• Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οργανισμού με τον ΓΚΠΔ και να εκπαιδεύει το προσωπικό
σχετικά με τη συμμόρφωση καθώς και να διενεργεί ελέγχους.
• Διεξαγωγή εκτιμήσεων επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων (άρθρο 35).
• Συνεργασία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.
• Να ενεργεί ως το επίκεντρο της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων σε θέματα που
σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και άλλα θέματα, όπου απαιτείται.
Ποιες δεξιότητες απαιτούνται από τον DPO;
Ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει να διαθέτει την τεχνική εξειδίκευση
/εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του ΓΚΠΔ και τη κατανόηση της νομοθεσίας
περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες
λειτουργεί ο οργανισμός τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων,
κάθε ΥΠΔ πρέπει να είναι πρόθυμος να ενημερώνεται για ότι νεότερο που έχει σχέση με την
τεχνολογία και τον ΓΚΠΔ.

Ποιοι τύποι οργανισμών απαιτείται να διαθέτουν ΥΠΔ;
Όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθος, που διαχειρίζονται τα προσωπικά
στοιχεία των κατοίκων της ΕΕ θα πρέπει να έχουν κάποιο άτομο στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος
με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 25). Μια εταιρεία ή οργανισμός θα
πρέπει να διαθέτει ΥΠΔ μόνο εάν πληροί ένα από τα τρία ακόλουθα κριτήρια:
• Δημόσια αρχή - Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από δημόσιο φορέα ή
δημόσιες αρχές, με εξαιρέσεις που παρέχονται σε δικαστήρια και άλλες ανεξάρτητες δικαστικές
αρχές.
• Μεγάλη κλίμακα, τακτική παρακολούθηση - Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η βασική
δραστηριότητα ενός οργανισμού που παρακολουθεί τακτικά και συστηματικά τα «υποκείμενα των
δεδομένων» του (το οποίο, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, σημαίνει πολίτες ή κατοίκους της ΕΕ) σε μεγάλη
κλίμακα
.
• Ειδικές κατηγορίες δεδομένων μεγάλης κλίμακας - Η επεξεργασία συγκεκριμένων «ειδικών»
κατηγοριών δεδομένων (όπως ορίζονται από το ΓΚΠΔ) αποτελεί μέρος της βασικής δραστηριότητας
ενός οργανισμού και γίνεται σε μεγάλη κλίμακα.
Τα νοσοκομεία θα πρέπει να εξετάζουν την επεξεργασία δεδομένων υγείας, όπως ο φάκελος υγείας
των ασθενών, καθώς αποτελεί μία από τις κυρίες δραστηριότητες οποιουδήποτε νοσοκομείου οπότε
και πρέπει να ορίζουν ΥΠΔ.
Επιπλέον, ο ΓΚΠΔ παρέχει σε επιχειρήσεις / οργανισμούς ένα σύνολο εργαλείων για να αποδείξουν
την υπευθυνότητα από τα οποία κάποια είναι υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά. Για παράδειγμα,
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο ορισμός ενός DPO ή η απαίτηση διενέργειας εκτιμήσεων αντικτύπου
προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι υποχρεωτική. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων
μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία, όπως κώδικες δεοντολογίας και
μηχανισμούς πιστοποίησης για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας δεδομένων.
Τόσο οι κώδικες συμπεριφοράς όσο και η πιστοποίηση είναι προαιρετικά μέσα και επομένως
εναπόκειται σε μια εταιρεία / οργανισμό να αποφασίσει εάν θα τηρήσει έναν δεδομένο κώδικα
συμπεριφοράς ή να ζητήσει πιστοποίηση.
Παράδειγμα όταν ένας ΥΠΔ είναι υποχρεωτικός
Ο ΥΠΔ είναι υποχρεωτικός για παράδειγμα όταν η εταιρεία / ο οργανισμός σας είναι:
• ένα νοσοκομείο που επεξεργάζεται πληθώρα ευαίσθητων δεδομένων.
• μια εταιρεία ασφαλείας υπεύθυνη για την παρακολούθηση εμπορικών κέντρων και δημόσιων
χώρων.
• μια μικρή εταιρεία κυνηγών ταλέντων.
Παράδειγμα όταν ένας ΥΠΔ δεν είναι υποχρεωτικός
Ο ΥΠΔ δεν είναι υποχρεωτικός εάν:
• είστε γιατρός της τοπικής κοινότητας και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα των ασθενών

σας
• έχετε μια μικρή δικηγορική εταιρεία και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα των πελατών σας

Περίπτωση Μελέτης: περίπτωσης όταν ένας οργανισμός πρέπει να ειδοποιήσει την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων και άτομα
Παράδειγμα 1:
Τα δεδομένα των υπαλλήλων της κλωστοϋφαντουργίας έχουν αποκαλυφθεί. Τα δεδομένα
περιελάμβαναν τις προσωπικές διευθύνσεις, την οικογενειακή κατάσταση, τους μηνιαίους
μισθούς και τις ιατρικές αξιώσεις κάθε υπαλλήλου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία
κλωστοϋφαντουργίας πρέπει να ενημερώσει την εποπτική αρχή για την παράβαση. Δεδομένου ότι
τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας, η εταιρεία
πρέπει να ειδοποιήσει και τους υπαλλήλους.
Παράδειγμα 2:
Ένας υπάλληλος του νοσοκομείου αποφασίζει να αντιγράψει τα στοιχεία των ασθενών σε ένα CD
και να τα δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Το νοσοκομείο το ανακαλύπτει λίγες μέρες αργότερα. Από
εκείνη την στιγμή το νοσοκομείο, έχει 72 ώρες για να ενημερώσει την εποπτική αρχή και,
δεδομένου ότι τα προσωπικά στοιχεία περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως, εάν ένας
ασθενής έχει καρκίνο, είναι έγκυος κ.λπ., πρέπει να ενημερώσει επίσης και τους ασθενείς. Σε
αυτήν την περίπτωση, θα υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με το εάν το νοσοκομείο έχει εφαρμόσει
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Εάν είχε πράγματι εφαρμόσει
κατάλληλα μέτρα προστασίας (για παράδειγμα κρυπτογράφηση των δεδομένων), θα ήταν
απίθανος ένας σημαντικός κίνδυνος και θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την ειδοποίηση των
ασθενών

Παραβιάσεις, αναφορές και πρόστιμα
Ο ΓΚΠΔ, θεσπίζει οικονομικές κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων του. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι παραβιάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα διοικητικά τέλη, εκτός
από τα διοικητικά πρόστιμα, το άρθρο 82 του ΓΚΠΔ παρέχει στα υποκείμενα των
δεδομένων το δικαίωμα να ζητούν αποζημίωση από οργανισμούς που τους προκαλούν
υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι τα
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν επίσης να ζητήσουν αποζημίωση εάν μια εταιρεία ή
ένας οργανισμός παραβίασε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και υπέστησαν
σημαντικές ζημίες, όπως οικονομική ζημία ή μη υλικές ζημίες, όπως απώλεια φήμης ή
ψυχολογική δυσφορία. Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί απευθείας από τον οργανισμό ή
ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ΓΚΠΔ έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζεται σε όλους
τους τύπους επιχειρήσεων, από πολυεθνικές έως και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό
σημαίνει ότι κάθε οργανισμός που δεν συμμορφώνεται με το ΓΚΠΔ, ανεξάρτητα από το
μέγεθός του, αντιμετωπίζει σημαντική ευθύνη.
Τι είναι παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση;
Ο ΓΚΠΔ ορίζει την «παραβίαση προσωπικών δεδομένων» στο άρθρο 4 παράγραφος 12 ως
«παραβίαση ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια,
αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που
διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο. "
Ως οργανισμός, είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων για την αποφυγή πιθανών παραβιάσεων δεδομένων.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το άρθρο 4 παράγραφος 12, ορίζει επίσης ότι ο ΓΚΠΔ ισχύει
μόνο όταν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Εάν η εταιρεία / ο οργανισμός σας είναι επεξεργαστής δεδομένων, πρέπει να ειδοποιεί
κάθε παραβίαση δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Εάν η παραβίαση
δεδομένων ενέχει υψηλό κίνδυνο σε εκείνα τα άτομα που επηρεάζονται, θα πρέπει επίσης
να ενημερώνονται όλοι, εκτός εάν υπάρχουν αποτελεσματικά τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα προστασίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ή άλλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο
κίνδυνος δεν είναι πλέον πιθανός να υλοποιηθεί.
Πότε πρέπει ένας υπεύθυνος επεξεργασίας να ειδοποιεί μια εποπτική αρχή;
Το άρθρο 33 παράγραφος 1 ορίζει ότι «Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα έχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, όπου

είναι εφικτό, το αργότερο 72 ώρες μετά την ενημέρωσή του, κοινοποιεί την παραβίαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο
55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απίθανο να οδηγήσει
σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η
κοινοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από
τους λόγους καθυστέρησης. "
Πότε θεωρείτε ότι ένας ελεγκτής έχει «λάβει γνώσει» σύμφωνα με το ΓΚΠΔ;
Ένας ελεγκτής θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει «λάβει γνώσει» όταν είναι πεπεισμένος ότι
έχει συμβεί κάποιο συμβάν ασφαλείας και, ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα έχουν
παραβιαστεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΓΚΠΔ απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας και οργανωτικά μέτρα που θα
καθιστούσαν δυνατή την άμεση διαπίστωση της παράβασης και την άμεση ενημέρωση της
εποπτικής αρχής και των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτό θέτει στον υπεύθυνο
επεξεργασίας την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα είναι «ενήμεροι» για τυχόν
παραβιάσεις εγκαίρως.
Όσον αφορά τα πρόστιμα, επιβάλλονται δύο επίπεδα προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης
με τον ΓΚΠΔ.
Τα πρόστιμα του ΓΚΠΔ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καταστήσουν τη μη συμμόρφωση με
τον ΓΚΠΔ ένα πολύ δαπανηρό λάθος τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές
επιχειρήσεις.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τον ΓΚΠΔ, ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 83 και
θεωρούνται διοικητικά πρόστιμα. Οι λιγότερο σοβαρές παραβάσεις θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε πρόστιμο έως και 10 εκατομμύρια ευρώ ή στο 2% των παγκόσμιων ετήσιων
εσόδων της εταιρείας από το προηγούμενο οικονομικό έτος, όποιο από τα δυο ποσά
προκύψει υψηλότερο. Οι πιο σοβαρές παραβάσεις, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
πρόστιμο έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, ή στο 4% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της
εταιρείας από το προηγούμενο οικονομικό έτος, όποιο από τα δυο ποσά προκύψει
υψηλότερο.
Το παρακάτω γράφημα προσδιορίζει ποιες παραβάσεις καθορίζουν τους τύπους ποινής
(σοβαρή ή λιγότερο σοβαρή):
Οι παραβιάσεις των άρθρων 8, 11, 25-29, 41- 43 θα υπόκεινται σε λιγότερο σοβαρές
παραβάσεις.

Οι παραβιάσεις των άρθρων 5, 6, 7, 9, 12-22, 44-49 θα υπόκεινται σε σοβαρές
παραβάσεις.

Μηχανισμοί εφαρμογής και συμμόρφωσης
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι όργανο της ΕΕ και είναι υπεύθυνο
για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων από τις 25 Μαΐου 2018.
Αποτελείται από τον προϊστάμενο κάθε Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPA) και του
Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων ή οι εκπρόσωποί τους. Το ΕΕΠΔ διασφαλίζει ότι
η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την
ΕΕ και εργάζεται για να διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ΑΠΔ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των
βασικών εννοιών του ΓΚΠΔ, αλλά μπορεί επίσης να κληθεί να αποφανθεί με δεσμευτικές
αποφάσεις για διαφορές σχετικά με τη διασυνοριακή επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο το
Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.
Εάν εντοπιστεί παραβίαση και ληφθούν υπόψη παραβάσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζετε
ποιος αξιολογεί αυτές τις παραβάσεις και διαχειρίζεται τα πρόστιμα.
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τα πρόστιμα επιβάλλονται από την ρυθμιστή αρχή προστασίας
δεδομένων σε κάθε χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία ασκείται ενώπιον των δικαστηρίων του
κράτους μέλους της ΕΕ όπου ο υπεύθυνος ελεγκτής ή ο επεξεργαστείς είναι εγκατεστημένος
ή όπου ζει ο πολίτης που απαιτεί αποζημίωση. Αυτή η αρχή θα καθορίσει εάν έχει
διαπραχθεί παράβαση και τη σοβαρότητα της ποινής που θα επιβάλει.
Οι εθνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα 10 κριτήρια για να καθορίσουν εάν θα
επιβληθεί πρόστιμο και σε ποιο ποσό:
1. Σοβαρότητα και φύση - Η συνολική εικόνα της παράβασης. Τι συνέβη, πώς συνέβη, γιατί
συνέβη, ο αριθμός των ατόμων που επλήγησαν, η ζημιά που υπέστησαν και πόσο καιρό
χρειάστηκε να επιλυθεί.
2. Πρόθεση - Εάν η παράβαση ήταν εκ προθέσεως ή αποτέλεσμα αμέλειας.
3. Μετριασμός - Εάν η εταιρεία έλαβε μέτρα για να μετριάσει τη ζημία που υπέστησαν τα
υποκείμενά των δεδομένων που επηρεάστηκαν από την παράβαση.
4. Προληπτικά μέτρα - Το ποσό της τεχνικής και οργανωτικής προετοιμασίας που είχε
προηγουμένως εφαρμόσει η εταιρεία για να συμμορφώνεται με τον GDPR.
5. Ιστορικό - Οποιεσδήποτε σχετικές προηγούμενες παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων
παραβάσεων βάσει της Οδηγίας για την Προστασία Δεδομένων (όχι μόνο του ΓΚΠΔ), καθώς
και συμμόρφωση με προηγούμενες διοικητής διορθωτικές ενέργειες βάσει του ΓΚΠΔ.
6. Συνεργασία - Εάν η εταιρεία συνεργάστηκε με την εποπτική αρχή για την αποκάλυψη και
την αποκατάσταση της παράβασης.

7. Κατηγορία δεδομένων - Τι είδους προσωπικά δεδομένα επηρεάζει η παράβαση.
8. Ειδοποίηση - Είτε η εταιρεία, είτε ορισμένος τρίτος, ανέφερε προληπτικά την παράβαση
στην εποπτική αρχή.
9. Πιστοποίηση - Εάν η εταιρεία ακολούθησε εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας ή είχε
προηγουμένως πιστοποιηθεί.
10. Επιβαρυντικοί / ελαφρυντικοί παράγοντες - Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που
προκύπτουν από τις περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών
οφελών που έχουν αποκτηθεί ή των ζημιών που έχουν αποφευχθεί ως αποτέλεσμα της
παράβασης.
Εάν μια εθνική ή ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι ένας οργανισμός έχει περισσότερες από
μία παραβιάσεις του ΓΚΠΔ, τότε ο οργανισμός θα τιμωρηθεί με την πιο σοβαρή παράβαση.
Επίσημοι ιστότοποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και των αρμόδιων
αρχών
(Πηγή: https://edpb.europa.eu/edpb_en)
Ο DPO μπορεί να ενημερωθεί μέσω αυτού του ιστότοπου σχετικά με τα ακόλουθα:
- ΓΚΠΔ: Οδηγίες, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές
- Αστυνομία και δικαιοσύνη: Οδηγίες, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές
- Ευρήματα συνέπειας
- Γνώμες
- Κοινές γνώμες EDPB / EDPS
- Δεσμευτικές αποφάσεις
- Εγγραφείτε για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια
πάνω σε θέματα που αντιμετωπίζονται με τον μηχανισμό συνέπειας
- Γράμματα
- Δημόσιες διαβουλεύσεις
- Εργαλεία λογοδοσίας
- Εγγραφείτε για κώδικες δεοντολογίας, τροποποιήσεις και επεκτάσεις
- Μητρώο μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα
- Μητρώο εγκεκριμένων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων

Μάθημα 2: Ικανότητα στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων
Τι θεωρείται νομική συναίνεση;
o Ένα τετραγωνισμένο κουτί που παρέχει αυτόματα τη συγκατάθεση του χρήστη
o Κάνοντας κλικ στο OK για μια αναδυόμενη ειδοποίηση ΓΚΠΔ
o Μια σαφής δράση όπου το υποκείμενο των δεδομένων εκφράζει ελεύθερα και συγκεκριμένα τη
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Μία από τις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ είναι ότι οι εταιρείες και ο DPO τηρούν αρχεία σχετικά με τη
δραστηριότητα επεξεργασίας. Τι πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένα αυτά τα αρχεία;
o Τον σκοπο της επεξεργασίας, μια περιγραφή των κατηγοριών των υποκειμένων των δεδομένων
και των κατηγοριών των προσωπικών δεδομένων
o Η λίστα όλων των υπεργολάβων που συμμετέχουν στη διαδικασία επεξεργασίας
o Ο όγκος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να προετοιμάσει τους υπαλλήλους της για το ΓΚΠΔ;
o Να εκπαιδεύσει το προσωπικό και τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την προστασία
δεδομένων
O Να ελέγξουν και να ενημερώσουν τις πολιτικές τους σχετικά με τα δεδομένα τους
o Να απασχολήσουν έναν υπευθύνου προστασίας δεδομένων (εάν απαιτείται)
o Να δημιουργήσουν και διαχειριστούν συμβατών συμβολαίων προμηθευτών
o Όλα τα παραπάνω
Ποια θα είναι η ποινή για έναν οργανισμό που παραβιάζει τον ΓΚΠΔ;
α) 20 εκατομμύρια ευρώ
β) 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών
γ) 10 εκατομμύρια ευρώ
δ) 20 εκατομμύρια ευρώ ή 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι
μεγαλύτερο
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, υπό ποιες συνθήκες είναι υποχρεωτικό να διοριστεί υπεύθυνος προστασίας
δεδομένων (DPO);
α) Ο οργανισμός είναι δημόσια αρχή
β) Ο οργανισμός συμμετέχει σε συστηματική παρακολούθηση μεγάλης κλίμακας
γ) Ο οργανισμός ασχολείται με ευρεία επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
δ) Όλα τα παραπάνω

Σε πόσες μέρες πρέπει να ενεργήσουν οργανισμοί προς απάντηση σε μια αίτηση πρόσβασης
δεδομένων από υποκείμενα των δεδομένων;
α) 15 ημέρες
β) 30 ημέρες
γ) 45 ημέρες
δ) 60 ημέρες
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Ιατρικό απόρρητο
Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο ΓΚΠΔ, ενίσχυσε τα δικαιώματα των ασθενών παρέχοντάς
τους το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με το ποια δεδομένα τους υποβάλλονται σε
επεξεργασία, από ποιον, για πιο λόγο και πώς. Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις. Στην
πραγματικότητα, αποτελεί λανθασμένη αντίληψη ότι απαιτείται πάντα συγκατάθεση για
οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά υπάρχουν νομικές βάσεις για
επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση που περιλαμβάνονται επίσης στον ΓΚΠΔ.
Ο ΓΚΠΔ δημιουργεί μια νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων υγείας ειδικής
κατηγορίας, όταν πρόκειται για την παροχή άμεσης φροντίδας που δεν απαιτεί ρητή
συγκατάθεση. Γενικά, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να καθιερώσουν τόσο τη
νομική βάση για επεξεργασία όσο και ειδική κατηγορία όρου για επεξεργασία προκειμένου η
επεξεργασία να είναι νόμιμη.
Το άρθρο 6, στοιχείο ε) ορίζει ότι «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας
αποστολής που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας
που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας»
Το άρθρο 9, στοιχείο η) ορίζει ότι «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της
προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, για την αξιολόγηση της ικανότητας εργασίας του
εργαζομένου, της ιατρικής διάγνωσης, της παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή
θεραπείας ή της διαχείρισης των συστημάτων φροντίδας υγείας »
Η επεξεργασία δεδομένων υγείας σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί
χωρίς συγκατάθεση, αλλά θεωρείται νόμιμη εάν πραγματοποιηθεί για
• σκοπούς προληπτικής ιατρικής,
• ενίσχυση της διάγνωσης,
• θεραπεία υγείας ή κοινωνική θεραπεία,
• διαχείριση υγειονομικών ή κοινωνικών υπηρεσιών (σκοποί φροντίδας)
• λόγοι δημοσίου συμφέροντος
• επιστημονική ή ιστορική έρευνα για στατιστικούς σκοπούς
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων υγείας απαιτεί τη συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων.

Για παράδειγμα
Ακαδημαϊκοί και ερευνητές νοσοκομείων είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν την
νομική βάση της «άσκησης για το δημόσιο συμφέρον». Γενικά, αυτό σημαίνει ότι η
επεξεργασία δεν γίνεται για εμπορικό ή ιδιωτικό κέρδος, αλλά για κοινωνικά οφέλη.

Για επαγγελματίες υγείας όπως γιατρούς που δεσμεύονται από το επαγγελματικό
απόρρητο, η συγκατάθεση του ασθενούς δεν πρέπει πλέον να απαιτείται για θεραπείες
απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα είναι
απαραίτητα για τους «σκοπούς της θεραπείας» που παρέχονται από τον ΓΚΠΔ. Ο σκοπός
της θεραπείας υπάρχει όποτε ένας γιατρός κάνει διάγνωση πρόληψης, υγειονομική
περίθαλψη ή θεραπεία.
Για να είμαστε σαφείς, για σκοπούς άλλους από την παροχή άμεσης φροντίδας και εάν μια
πρακτική βασίζεται στην ρητή συγκατάθεση ως νομική βάση για επεξεργασία, ο ΓΚΠΔ
καθορίζει ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να είναι έγκυρη η συγκατάθεση: η
συγκατάθεση πρέπει να είναι «ελευθέρας βούλησης, συγκεκριμένη, κατόπιν ενημέρωσης και
να αποτελεί σαφή ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων ». Εάν η ρητή
συγκατάθεση δεν πληροί αυτά τα τέσσερα κριτήρια, σχεδόν σίγουρα θα είναι άκυρη για τους
σκοπούς του ΓΚΠΔ.

Επιπτώσεις του ΓΚΠΔ στον τομέα της υγείας και οι βέλτιστες
πρακτικές
Έχοντας εισέλθει στην ψηφιακή εποχή της υγείας, ένας αυξανόμενος αριθμός οργανώσεων
υγειονομικής περίθαλψης όπως τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης
ενσωματώνουν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για να υποστηρίξουν και να
αναπτύξουν τις πρακτικές τους στον τομέα της υγείας. Για τον κάθε ασθενή ατομικά αποτελεί κοινή
πρακτική να συνδέονται στο διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας έχουν δημιουργηθεί για να επιτρέπουν την επικοινωνία δεδομένων
των ασθενών μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών της υγείας. Η τηλεϊατρική βελτιώνει την
πρόσβαση στην ιατρική για να παρέχει σωματική και ψυχολογική θεραπεία από απόσταση. Κάτι
που αναμένεται να αυξηθεί δραστικά ως μια νέα μόνιμη μέθοδος ιατρικής θεραπείας μετά την
κρίση Covid-19 το 2020. Πολλές πλατφόρμες υγείας στο διαδίκτυο έχουν δημιουργηθεί για να
παρέχουν πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη σε επαγγελματίες, ερευνητές και ασθενείς,
συλλέγοντας συνολικά δεδομένα υγείας και σε επίπεδο ασθενών. Μέσα σε αυτήν τη νέα ψηφιακή
εποχή, ο αντίκτυπος του ΓΚΠΔ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται συνεχώς και
εξελίσσεται.
Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε αυτόν
κατέχουν μια θέση ζωτικής σημασίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων καθώς
χειρίζονται ένα τεράστιο φάσμα δεδομένων - από οικονομικά αρχεία και πληροφορίες για την
ασφάλιση υγείας έως τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών και τις βιομετρικές
πληροφορίες. Ορισμένοι από αυτούς τους τύπους δεδομένων είναι πιο ευαίσθητοι από τις τυπικές
πληροφορίες που συλλέγονται από μη υγειονομικούς οργανισμούς, επειδή συνδέονται ειδικά με ένα
συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να δημιουργήσει μια
νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το ιατρικό ιστορικό του.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΓΚΠΔ ορίζει ρητά τρεις τύπους «δεδομένων υγείας» που
απαιτούν ειδική προστασία: δεδομένα σχετικά με την υγεία, γενετικά δεδομένα και βιομετρικά
δεδομένα. Αυτά ταξινομούνται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ο κανονισμός απαγορεύει
γενικά κάθε είδους επεξεργασία για αυτά, εκτός εάν δοθεί ρητή συγκατάθεση ή πληρούνται πολύ
συγκεκριμένοι όροι.
Καθώς οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης όπως, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία,
κατασκευαστές ιατρικών συσκευών και πάροχοι ασφάλισης υγείας διαχειρίζονται προσωπικά
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών, η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις
του ΓΚΠΔ είναι κρίσιμη.
Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά στην συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή εποχή, πολλοί τύποι
οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης έχουν στοχοθετηθεί ιδιαίτερα από εγκληματίες στον
κυβερνοχώρο που θέλουν να επωφεληθούν από τα μοναδικά και πολύτιμα δεδομένα που αυτοί οι
οργανισμοί αποθηκεύουν. Τα θύματα που είναι οργανώσεις μπορούν να στοχοποιούν μέσω
μεθόδων, όπως ransomware, phishing, κακόβουλο ανεπιθύμητο περιεχόμενο και ούτω καθεξής.
Αυτό στην πραγματικότητα διαχωρίζει τους οργανισμούς υγείας από άλλους τύπους επιχειρήσεων
καθώς έχουν πολύτιμες πληροφορίες και πρέπει να είναι σε εγρήγορση όχι μόνο για την ασφαλή
αποθήκευση των δεδομένων που κατέχουν, αλλά και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους με
τον ΓΚΠΔ, επειδή παραβιάσεις δεδομένων που θέτουν σε κίνδυνο τα υποκείμενα των δεδομένων
μπορούν να επισύρουν πρόστιμα.

Για παράδειγμα, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία πρέπει επίσης να προσέχουν τους συμβιβασμούς
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προμηθευτές τρίτων που αναπτύσσουν συνεργασίες με οργανισμούς
υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και
συσκευές. Αυτό ενέχει κινδύνους καθώς οι διαδικτυακές επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού
μπορούν να προέλθουν από διαφορετικές μεθόδους.
Ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την απόδειξη της συμμόρφωσης στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης είναι:
• Οι οργανισμοί πρέπει να ενισχύσουν το πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων τους και να υιοθετήσουν
νέες πολιτικές για προσβασιμότητα, αρχειοθέτηση, οργάνωση και προστασία.
• Οι οργανισμοί πρέπει να ορίσουν αρμοδιότητες προστασίας δεδομένων σε όλα τα μέλη της
ομάδας.
• Διατηρήστε λεπτομερή τεκμηρίωση των δεδομένων που συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται, πού
αποθηκεύονται, ποιος υπάλληλος είναι υπεύθυνος για αυτά, κ.λπ.
• Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας και εφαρμόστε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.
• Έχετε συνάψει συμβόλαια επεξεργασίας δεδομένων με τρίτα μέρη για την επεξεργασία
δεδομένων για εσάς.
• Διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ο οργανισμός είναι
συμβατές με τον και ΓΚΠΔ ότι είναι αξιόπιστοι συνεργάτες στην προστασία δεδομένων.
• Ορίστε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όταν είναι απαραίτητο.
Οι γενικές βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθήσουν στην ασφάλεια των δικτύων δεδομένων και
νοσοκομείων περιλαμβάνουν: τμηματοποίηση δικτύου, τείχη προστασίας, λύσεις antimalware,
συστήματα ανίχνευσης παραβίασης (BDS), συστήματα ασφαλείας που ανιχνεύουν και αποτρέπουν
επιθέσεις δικτύου και τεχνολογίες κρυπτογράφησης.
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Αποτελεσματικές στρατηγικές προστασίας δεδομένων / Λίστα ελέγχου
συμμόρφωσης για τον ΓΚΠΔ
Είναι σαφές ότι ο ΓΚΠΔ έχει σημαντική επίδραση στις εθνικές νομοθεσίες όπου οι χώρες
εισήγαγαν τους δικούς τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Είναι επίσης σαφές ότι η
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ αποτελεί υποχρέωση για όλους τους οργανισμούς που είναι
εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ ή ασχολείται με πληροφορίες που αφορούσε πολίτες και
επιχειρήσεις της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο ΓΚΠΔ δημιούργησε μια λίστα ελέγχου που συνοψίζει
ορισμένα βήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας ΥΠΔ σε οποιοδήποτε είδος
επιχείρησης, προκειμένου να ελέγχει το επίπεδο συμμόρφωσής τους στον ΓΚΠΔ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές αρχές και τις διατάξεις του ΓΚΠΔ που έχετε μάθει από αυτήν
την ενότητα Μαθήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα ελέγχου για να καθορίσετε
ή να ελέγξετε το επίπεδο συμμόρφωσης των οργανισμών σας.
Λίστα ελέγχου συμμόρφωσης ΓΚΠΔ
Αυτή η λίστα ελέγχου δεν είναι μια εξαντλητική λίστα, καθώς διαφέρει μεταξύ διαφορετικών
τύπων οργανισμών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, θέτει μια ελάχιστη απαίτηση συμμόρφωσης
που μπορεί να ελεγχθεί σε μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων.
1. Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο πληροφοριών για να συμμορφωθείτε με το ΓΚΠΔ
Η Αρχή της Ευθύνης απαιτεί από τους οργανισμούς να αποδεικνύουν πώς συμμορφώνονται
με τις αρχές προστασίας δεδομένων κατά την άσκηση της επιχείρησής τους. Ελέγξτε τις
τρέχουσες ειδοποιήσεις απορρήτου και εφαρμόστε ένα σχέδιο για να πραγματοποιήσετε τις
απαραίτητες αλλαγές. Ο έλεγχος πληροφοριών μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε
τομείς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα συμμόρφωσης βάσει του ΓΚΠΔ:
• γιατί το επεξεργάζεστε
• Πώς το εξέλαβες
• ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας
• πόσο καιρό σκοπεύετε να το διατηρήσετε
• με ποιον το μοιράζεστε, ή μπορεί να το μοιραστείτε και πώς
2. Κατανοήστε τη νομική σας βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Αρχή της
νομιμότητας
Προκειμένου η επεξεργασία να είναι νόμιμη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, πρέπει να
προσδιορίσετε μια νομική βάση για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε προσωπικά δεδομένα
και να τα τεκμηριώσετε ανάλογα. Πρέπει να κατανοήσετε και να γνωρίζετε τους διάφορους
τύπους επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείτε και να προσδιορίσετε τη νομική σας
βάση για την πραγματοποίησή της και να την τεκμηριώσετε.
Υπάρχουν έξι νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ, όπως:
• συγκατάθεση του ατόμου

• συμβατική αναγκαιότητα
• συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
• ζωτικά ενδιαφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων
• δημόσιο ενδιαφέρον
• νόμιμα συμφέροντα
3. Ελέγξτε τη χρήση της συγκατάθεσής σας
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχει δοθεί η
συγκατάθεση και να διατηρείτε κάποια μορφή καταγραφής του πώς και πότε ζητήσατε και
λάβατε τη συγκατάθεσή σας. Ο ΓΚΠΔ ορίζει ένα υψηλό επίπεδο για «συγκατάθεση» και
«ρητή συγκατάθεση». Και οι δύο μορφές συγκατάθεσης βάσει του ΓΚΠΔ πρέπει:
• να δίνονται ελεύθερα
• συγκεκριμένα
• βάσης σωστής ενημέρωσης
• να αποτελούν σαφή ένδειξη των επιθυμιών του ατόμου
Για παράδειγμα, εάν βασίζεστε στη συγκατάθεση των ατόμων για την επεξεργασία των
δεδομένων τους, βεβαιωθείτε ότι πληροί τα πρότυπα που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Εάν διαπιστώσετε
ότι η νομική σας βάση δεν πληροί τα πρότυπα, αλλάξτε τους μηχανισμούς συγκατάθεσής
σας ή βρείτε εναλλακτική λύση στη συγκατάθεση. Θα πρέπει να ελέγξετε τα συστήματα που
έχετε για τη συγκατάθεση καταγραφής και να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα αποτελεσματικό
ίχνος ελέγχου.
4. Ελέγξτε και ενημερώστε τις ειδοποιήσεις και τις πολιτικές απορρήτου σας: Αρχή της
Διαφάνειας
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες απορρήτου σε σαφή και απλή
γλώσσα. Πρέπει να συμπεριλάβετε στις ειδοποιήσεις απορρήτου σας ορισμένες πρόσθετες
πληροφορίες, όπως:
• τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
• περίοδους διατήρησης δεδομένων
• τα δικαιώματα των ατόμων να διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα
δεδομένα τους
• εάν τα δεδομένα θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
5. Εξετάστε τα αυξημένα δικαιώματα των ατόμων βάσει του ΓΚΠΔ
Ελέγξτε τις διαδικασίες και τα συστήματά σας για να βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζονται με
τα νέα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ και βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει διαδικασίες που
θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, μεμονωμένα
αιτήματα που τους παρέχετε τα δεδομένα που έχετε σε αυτά.
Τα κύρια δικαιώματα για άτομα βάσει του ΓΚΠΔ είναι:
• Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών
• Δικαίωμα διαγραφής πληροφοριών
• Δικαίωμα αποτροπής άμεσης προωθητικές ενέργειες
• Δικαίωμα για αποτροπή αυτοματοποιημένης σήμανσης αποφάσεων και προφίλ

• Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων
Βασικό θέμα είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει τις διαδικασίες, ώστε να μπορείτε
να συμμορφωθείτε, για παράδειγμα, με μια ηλεκτρονική και μια κοινά χρησιμοποιούμενη
μορφή.
• επιτρέψτε την πρόσβαση στο θέμα
• έχουν διορθωθεί οι ανακρίβειες
• έχουν διαγραφεί οι πληροφορίες
• αποτρέψτε την άμεση προώθηση μάρκετινγκ
• αποτρέψτε την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το προφίλ
• επιτρέψτε τη φορητότητα δεδομένων (σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο)
6. Καθιερωμένες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αναφορά παραβιάσεων ασφάλειας
δεδομένων
Ο ΓΚΠΔ εισάγει την υποχρέωση σε όλους τους οργανισμούς να αναφέρουν συγκεκριμένους
τύπους παραβιάσεων δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άτομα που είναι πιθανό
να υποστούν κάποια μορφή ζημίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει σαφείς πολιτικές και
διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα οποιαδήποτε
παραβίαση δεδομένων, να αντιδράσετε κατάλληλα και να ειδοποιείτε εγκαίρως όταν
απαιτείται.
Η αποτυχία αναφοράς παραβίασης μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο.
7. Προετοιμαστείτε για ένα σύστημα προστασίας σε «προεπιλεγμένη ρύθμιση» και
εκτιμήσεις αντικτύπου απορρήτου: Αρχή λογοδοσίας
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, πρέπει να εφαρμόσετε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να δείξετε
ότι έχετε εξετάσει και ενσωματώσει την προστασία δεδομένων στις δραστηριότητες
επεξεργασίας. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις βέλτιστες πρακτικές για υπευθυνότητα
δημιουργώντας
μια
κουλτούρα:
• παρακολούθηση, επανεξέταση και αξιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων
σας
• Ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων και της διατήρησης δεδομένων
• Ενσωμάτωσης διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής
εκπαίδευσης του προσωπικού
Ως αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής «απόρρητο από σχεδιασμό», μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μια εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής που
μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να μειώσετε τους κινδύνους απορρήτου των
έργων σας.
Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, πρέπει να πραγματοποιήσετε μια εκτίμηση επιπτώσεων στο
απόρρητο:
•
όταν
χρησιμοποιείτε
νέες
τεχνολογίες

• εάν η επεξεργασία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
ατόμων
8.
Ορισμός
υπευθύνου
προστασίας
δεδομένων
(DPO)
Ο ΓΚΠΔ απαιτεί από ορισμένους οργανισμούς να ορίσουν έναν DPO. Για παράδειγμα, οι
δημόσιες αρχές ή οι οργανισμοί που παρακολουθούν τακτικά και συστηματικά άτομα σε
μεγάλη κλίμακα. Σε περιπτώσεις όπου ένας ΥΠΔ δεν θεωρείται υποχρεωτικός, ένας
οργανισμός μπορεί ακόμα να ορίσει έναν ΥΠΔ σε εθελοντική βάση, ωστόσο οι ίδιες
απαιτήσεις θα ισχύουν για τον ορισμό, τη θέση και τα καθήκοντά του σαν να ήταν
υποχρεωτικός ο ορισμός.
9.
Γνωρίστε
τους
κανόνες
για
τις
διεθνείς
μεταφορές
δεδομένων
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων επιβάλλει περιορισμούς στη διαβίβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στην Γερμανια
Στη Γερμανία, ο ΓΚΠΔ έχει άμεση ισχύ και δεν απαιτεί περαιτέρω εφαρμογή. Ωστόσο, ο
ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων είναι ένας νέος γερμανικός εθνικός κανονισμός
και επομένως εφαρμόζεται μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Παρόλο που ο
ΓΚΠΔ υπερισχύει του ομοσπονδιακού νόμου, ωστόσο, για τη δράση των DPO εντός της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν τις επιπλέον πολιτικές
που ισχύουν για την προστασία δεδομένων.
Μια βασική αλλαγή που τέθηκε σε ισχύ μετά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ είναι η αύξηση των προστίμων
που θα μπορούσαν να επιβληθούν για παράβαση του κανονισμού. Πριν από τον ΓΚΠΔ το μέγιστο
πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβληθεί, βάσει του παλαιού ομοσπονδιακού νόμου για την
προστασία δεδομένων, ήταν 300.000 ευρώ. Οι νέες προβλέψεις για πρόστιμα βάσει του ΓΚΠΔ
ενδέχεται να ανέρχονται σε 20 εκατομμύρια ευρώ ή έως και 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου
εργασιών που επιτυγχάνεται, όποιο από τα δύο δίνει υψηλότερο πρόστιμο.
Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)
Η υποχρέωση ορισμού ή διορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ δεν ορίζεται
με ακρίβεια στο άρθρο 37 του ΓΚΠΔ. Η Γερμανία κάνει χρήση αυτής της ρήτρας, αλλά έχει καθιερώσει
αυστηρότερα κριτήρια σχετικά με το πότε ακριβώς πρέπει να διοριστεί ένας υπεύθυνος προστασίας
δεδομένων. Σύμφωνα με το νέο νόμο περί προστασίας δεδομένων (BDSG-νέο από το 2018), οι
αρμόδιοι φορείς ή οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να διορίσουν υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων, εάν απασχολούν τουλάχιστον δέκα άτομα τα οποία συμμετέχουν μόνιμα στην
αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με αυτό, ένας ΥΠΔ πρέπει να
διοριστεί μόλις συμμετέχουν τουλάχιστον 10 άτομα στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
(Ενότητα 38 (1) πρόταση 1η 2η. BDSG-νέα)
Υποχρέωση διαφάνειας και τεκμηρίωσης
Η λέξη-κλειδί "διαφάνεια" παίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία δεδομένων στις νέες διατάξεις
περί προστασίας δεδομένων από το 2018: Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 πρόταση 1 του ΓΚΠΔ,
πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σε υποκείμενα δεδομένων βάσει του Άρθ. 13 και 14 του
ΓΚΠΔ πρέπει να παρέχονται σε ακριβή, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή καθώς
και σε καθαρή και απλή γλώσσα.
Σύμφωνα με αυτήν την αρχή της διαφάνειας από τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, στα
υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να παρέχονται ακόμη πιο περιεκτικές και κατανοητές
πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
- Τα δικαιώματα πληροφόρησης των υποκειμένων των δεδομένων διέπονται από το άρθρο 15 του
ΓΚΠΔ
- Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων των προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ
προβλέπει ένα ολοκληρωμένο δικαίωμα πληροφόρησης έναντι υπεύθυνων φορέων, για παράδειγμα

όσον αφορά στους σκοπούς επεξεργασίας ή την προγραμματισμένη επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων.
Το βάρος της απόδειξης για συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων έχει αυξηθεί δραματικά
για τους υπεύθυνους φορείς. Αυτή η υποχρέωση οδηγεί σε ολοκληρωμένες υποχρεώσεις
τεκμηρίωσης σχετικά με τη συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων. (Άρθρο 5 παρ. 2 του ΓΚΠΔ)
Αυτές καθώς και άλλες περιεκτικές διατάξεις προστασίας δεδομένων από τον νέο κανονισμό
προστασίας δεδομένων απαιτούν ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης προστασίας δεδομένων για
εταιρείες και υπεύθυνους φορείς. Αυτά τα συστήματα διαχείρισης προστασίας δεδομένων πρέπει να
πληρούν τις περιεκτικές απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την προστασία δεδομένων και να
ενημερώνονται σε συνεχή βάση.
Προστασία δεδομένων εργαζομένων
Η προστασία των εργαζομένων είναι επίσης νομικά αγκυροβολημένη στον ΓΚΠΔ:
- Ορισμένες αρχές από τον παλαιό ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία δεδομένων έχουν
εφαρμοστεί εδώ. Μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν
ειδικές διατάξεις για να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σε σχέση
με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενός εργαζόμενου στο πλαίσιο της απασχόλησης.
Οι απαιτήσεις για μια τέτοια νομοθεσία περιγράφονται λεπτομερέστερα στο άρθρο 88 (2) του ΓΚΠΔ:
Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, των νόμιμων συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων.
- Η Γερμανία έκανε χρήση της ρήτρας στο άρθρο 88 (1) του ΓΚΠΔ και έκανε μια νέα διάταξη στον νέο
ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία δεδομένων του 2018 στην ενότητα 26 BDSG-νέο. Αυτές οι
νέες διατάξεις μπορούν επομένως να δημιουργήσουν υποχρεώσεις σχετικά με την προσαρμογή των
εταιρικών συμφωνιών.
Συμπέρασμα
Το νέο BDSG δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος και πλήρης νόμος. Απλώς καθορίζει και
συμπληρώνει το νόμο περί προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού-ΓΚΠΔ. Επομένως, δεν έχει
αυτόνομη ισχύ.

Ελληνικός νόμος για την προστασία δεδομένων
Η προστασία δεδομένων στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν καθιερώθηκε η
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1948, (άρ. 12. Εγγυάται για πρώτη φορά το
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικότητας του ατόμου από αυθαίρετες παρεμβάσεις τρίτων.
Επικυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2329/1953. Το 1981, η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών
πληροφοριών παραμένει η μόνη νομικά δεσμευτική διεθνής πράξη στον τομέα της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων. Επικυρώθηκε από την Ελλάδα βάσει του Ν. 2068/1992 και τέθηκε σε ισχύ
έναντι της Ελλάδας την 1.1.1995.
Το 1995, η οδηγία 95/45 / ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 2472/1997
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Στη συνέχεια, η
οδηγία 2002/58 / ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3471 / 2006 "Προστασία
προσωπικών και ιδιωτικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών".
Στις 29 Αυγούστου 2019, ο πιο πρόσφατος νόμος 4624/2019 ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την
Οδηγία 2016/680 και τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων 2016/679. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ σχεδόν 15
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ και μόνο αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την
Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη μεταφορά της οδηγίας για την επιβολή του
νόμου πριν από τις 6 Μαΐου 2018.
Ωστόσο, μετά την ψήφιση του νόμου από το κοινοβούλιο ίδρυσε μια ανεξάρτητη αρχή, την Ελληνική
Αρχή Προστασίας Δεδομένων (HDPA) ως την εποπτική αρχή του ΓΚΠΔ στην Ελλάδα και καθιέρωσε τις
εξουσίες και τις αρμοδιότητές της.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο ΓΚΠΔ ενσωματώθηκε στο εθνικό νομικό πλαίσιο, αλλά
συμπληρώθηκε, επίσης, βάσει των διακριτικών ρητρών που Ο ΓΚΠΔ επιτρέπει. Κάποιες από τις
διαφορές φαίνονται παρακάτω
Συγκατάθεση
• Στην Ελλάδα η ηλικία συγκατάθεσης είναι τα 15 έτη. Εάν ένας ανήλικος είναι 15 ετών και παρέχει
τη συγκατάθεση του, τα δεδομένα του σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
μπορούν να υποστούν νομική επεξεργασία. Εάν ένας ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών, απαιτείται η
συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα.
Επεξεργασία δεδομένων
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς για σκοπούς άλλους από εκείνους
για τους οποίους έχουν συλλεχθεί επιτρέπεται σε περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη για τη

δίωξη αδικημάτων, λόγους δημόσιας ασφάλειας και πρόληψη βλάβης άλλου ατόμου. Παρομοίως, η
επεξεργασία από ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται σε περιπτώσεις στις οποίες υπόκεινται σε εθνικά
ζητήματα ασφάλειας ή στην άσκηση ή υποστήριξη των νομικών τους αξιώσεων. Αυτή η επεξεργασία
από ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται προκειμένου να αποφευχθούν απειλές κατά της εθνικής
ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας.
Δικαίωμα πρόσβασης
• Το δικαίωμα πρόσβασης περιορίζεται όταν δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ενημέρωσης του
υποκειμένου των δεδομένων ή όταν τα δεδομένα τους έχουν καταγραφεί και δεν μπορούν να
διαγραφούν λόγω κανονιστικών διατάξεων. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι πληροφορίες
που αποθηκεύονται σε φορολογικά έγγραφα, δακτυλικά αποτυπώματα, θύρες πρόσβασης κ.λπ.
• Το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει σε περιπτώσεις μη αυτόματης
επεξεργασίας, όταν η διαγραφή είναι αδύνατη λόγω της ειδικής φύσης της αποθήκευσής τους ή
απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια
Πρόστιμα και κυρώσεις
• Στην Ελλάδα ο νόμος αφήνει αμετάβλητες τις διατάξεις του ΓΚΠΔ σχετικά με τις διοικητικές
κυρώσεις για ιδιωτικούς φορείς. Ωστόσο, όσον αφορά στους δημόσιους φορείς, οι κυρώσεις
περιορίζονται από το νόμο έως 10.000.000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της
παραβίασης.
• Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί παράνομα δεδομένα, παρεμβαίνει σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης
προσωπικών δεδομένων, τα διαγράφει, τα αντιγράφει παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση ενός
έτους. Επιπλέον, εάν ο δράστης τείνει να κερδίσει παράνομα οικονομικό όφελος για τον εαυτό του ή
για άλλους ή για να προκαλέσει ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία και το συνολικό όφελος του
υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση που φτάνει τα 10 χρόνια.

Νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων στην Ρουμανία
Πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ το 2018, οι σχετικοί νόμοι στη Ρουμανία περί προστασίας
δεδομένων ήταν ο νόμος 677/2001, σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ελεύθερη
κυκλοφορία δεδομένων, και ο νόμος 506/2004, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εφαρμογή του Νόμου 677:
• Οι διατάξεις του Ν. 677 εφαρμόζονταν όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (i) ήταν
κάτοικός Ρουμανίας ή (ii) χρησιμοποιούσε εξοπλισμό ή μέσα για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων που βρίσκονται στη Ρουμανία. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
χρησιμοποιούσε μέσα και εξοπλισμό στη Ρουμανία, αλλά δεν κατοικούσε στη Ρουμανία, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έπρεπε να ορίσει έναν εκπρόσωπο στη Ρουμανία.
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίστηκε με τον Ν. 677 ως οποιαδήποτε λειτουργία ή
σύνολο λειτουργιών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, που εκτελούνται με αυτόματο ή μη
αυτόματο τρόπο, όπως συλλογή, εγγραφή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση,
διαβούλευση, χρήση, διακοπή λειτουργίας σε τρίτους μέσω διαβίβασης , διάδοση ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ήταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο
αποφασίζει για το σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
διαχειρίζεται ένα σύστημα καταγραφής, συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που
παρέχει συγκεκριμένα κριτήρια για την πρόσβαση στα αντίστοιχα δεδομένα.
• Σύμφωνα με τον Ν. 677, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων έπρεπε να κοινοποιήσουν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Εθνική Αρχή για την Εποπτεία της
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (την «DPA»). Η Ειδοποίηση εστάλη στην DPA πριν από την
έναρξη οποιασδήποτε επεξεργασίας ή μεταφοράς προσωπικών δεδομένων. Εάν ο υπεύθυνος
επεξεργασίας επεξεργάστηκε προσωπικά δεδομένα για δύο ή περισσότερους άσχετους σκοπούς,
τότε είχε την υποχρέωση να συμπληρώνει ξεχωριστές Ειδοποιήσεις για καθέναν από αυτούς τους
σκοπούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έπρεπε να ενημερώσει την DPA πριν ξεκινήσει
οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων έλαβε αρχικά την επιβεβαίωση της DPA ότι η Ειδοποίηση ήταν έγκυρη και του δόθηκε
ένας αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Καταγραφής της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μετά
την παραλαβή της παραπάνω επιβεβαίωσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να
ξεκινήσει την επεξεργασία ή / και τη μεταφορά των δεδομένων. Η υποχρέωση υποβολής
Ειδοποιήσεων μέσω της DPA τέθηκε σε ισχύ έως τις 25 Μαΐου 2018, όπου και εφαρμόστηκε ο ΓΚΠΔ.
• Τα ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,

πολιτική,
θρησκευτική,
φιλοσοφική
γνώμη, ποινικά αδικήματα, δευτερεύοντα αδικήματα ή άλλες καταδίκες, συνδικαλιστική συμμετοχή,
καθώς και δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή. Εκτός από αυτά τα δεδομένα,
σύμφωνα με τον Ν. 677, προσωπικοί αριθμοί ταυτοποίησης ή άλλα προσωπικά δεδομένα με γενική
λειτουργία ταυτοποίησης, δηλ. στοιχεία εθνικής ταυτότητας ή διαβατηρίου θεωρήθηκαν ευαίσθητα
δεδομένα. Η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων απαιτούσε την προηγούμενη και
ρητή συγκατάθεση του κατόχου των δεδομένων.
• Σύμφωνα με τον Ν. 677, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη χώρα υπόκειται
στην υποβολή προηγούμενης κοινοποίησης στην DPA. Η διαβίβαση δεδομένων δεν έπρεπε να
εγκριθεί από την DPA εάν τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε χώρα ΕΕ / ΕΟΧ ή σε χώρα εκτός ΕΕ / ΕΟΧ
για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την επάρκεια ή υπήρχαν άλλοι
μηχανισμοί να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων
στις ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το US Privacy Shield ή βάσει της συγκατάθεσης του υποκειμένου των
δεδομένων.
Η κύρια πράξη σχετικά με τον ΓΚΠΔ είναι ο νόμος 190/2018 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία παρόμοιων δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου
2018. Ο Νόμος 190/2018 φέρνει περισσότερους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία ειδικών
κατηγοριών δεδομένων, καθώς και ορισμένες εξαιρέσεις από τους κανόνες του ΓΚΠΔ σε περίπτωση
ορισμένων κατηγοριών επεξεργασίας δεδομένων. Ο νόμος αυτός καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα για
την εθνική εφαρμογή των διατάξεων, μεταξύ άλλων, του Άρθ. 6 (2), άρθ. 9 (4), άρθ. 37-39, 42, 43, αρ.
83 (7), άρθ. 85 και αρ. 87-89 του ΓΚΠΔ.
Ο νόμος αυτός συμπληρώνεται από άλλους σχετικούς νόμους και διατάξεις, όπως:







Νόμος Ν. 102 / 2005 σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Εποπτικής
Αρχής για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Νόμος 129/2018 για τροποποίηση και
συμπλήρωση του νόμου 102/2005 σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της
Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Νόμος 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Νόμος 682/2001 σχετικά με την επικύρωση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων με
όσον αφορά στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που
εγκρίθηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουαρίου 1981.
Νόμος 363/2018 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων από αρμόδιες αρχές με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη
διερεύνηση, την ποινική έρευνα και την καταπολέμηση αδικημάτων ή την επιβολή





κυρώσεων, εκπαιδευτικών και μέτρων ασφαλείας και ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων
δεδομένων
Απόφαση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αρ. 174
/ 18.10.2018 σχετικά με τον κατάλογο εργασιών για τις οποίες είναι υποχρεωτική η εκτίμηση
επιπτώσεων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων («Μαύρη λίστα»)
Απόφαση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αρ. 161
/ 09.10.2018 σχετικά με την έγκριση της διαδικασίας διεξαγωγής των ερευνών.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Ρουμανία είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων

Μάθημα 2: Εθνική νομοθεσία και εναρμόνιση
Ποιος φορέας παρακολουθεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ;
o Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
o Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων
o Ανεξάρτητη εποπτική αρχή
Ο ΓΚΠΔ επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν περαιτέρω όρους όσον
αφορά στην επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. Ποιο είναι το
παράδειγμα αυτών των κατηγοριών των προσωπικών δεδομένων;
o Δεδομένα που αφορούν στην υγεία ενός ατόμου
o Δεδομένα που αφορούν στην οικονομική κατάσταση ενός ατόμου
o Δεδομένα που αφορούν στις προσωπικές προτιμήσεις ενός ατόμου
o Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία ενός ατόμου

Μαθήματα 3,4,5
Σε ποια περίπτωση πρέπει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να ενημερώσει το υποκείμενο των
δεδομένων για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του;
o Η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κρυπτογραφημένων προσωπικών δεδομένων
o Η παραβίαση αφορούσε προσωπικά δεδομένα που είχαν διορθωθεί
o Η παραβίαση ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του
υποκείμενου των δεδομένων
o Το υποκείμενο των δεδομένων είχε αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία πριν από
την παράβαση
Τι σημαίνει ο όρος «λογοδοσία» στο ΓΚΠΔ;
o Η υποχρέωση να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ
o Η υποχρέωση εξήγησης μη συμμόρφωσης
o Η εφαρμογή μηχανισμών που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους προστασίας δεδομένων
o Η εφαρμογή μιας πολιτικής προστασίας δεδομένων
Τι μπορεί να βοηθήσει τον ελεγκτή να αποδείξει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ;
o Συμμόρφωση σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας
o Συντήρηση των αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
o Εφαρμογή πολιτικών προστασίας δεδομένων
o Όλα τα παραπάνω
Ο ΓΚΠΔ απαιτεί συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων για οποιαδήποτε και όλες τις
διαδικασίες δεδομένων;
Σωστό
Λάθος
Μέσα σε πόσες ώρες είναι υποχρεωμένος ο υπεύθυνος επεξεργασίας να ειδοποιεί την αρμόδια
εποπτική αρχή για «παραβίαση προσωπικών δεδομένων»;
o 72 ώρες
o 48 ώρες
o 24 ώρες
Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων υγείας χωρίς τη
συγκατάθεση του ατόμου;

o σκοπούς προληπτικής ιατρικής και βοήθεια διάγνωσης
o διαχείριση υγειονομικών ή κοινωνικών υπηρεσιών
o λόγοι δημοσίου συμφέροντος
o Όλα τα παραπάνω
Ποια είναι τα τέσσερα κύρια κριτήρια για έγκριση βάσει της DGPR;
o η συγκατάθεση πρέπει να «δίνεται ελεύθερα, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη της
συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων»
o η συγκατάθεση πρέπει να «δίδεται ελεύθερα, να εξηγείται διεξοδικά και να δίνεται μετά την
παροχή ενός καταλόγου κανόνων στο άτομο»
o η συγκατάθεση πρέπει να «δίδεται εθελοντικά, ξεκάθαρα, γραπτώς ή ψηφιακά και με απτή
απόδειξη»

