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ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Προςταςία + Ροι 
Δεδομζνων 

Προςωπικοφ 
Χαρακτιρα 

 



Από τθν οδθγία 95/46 ΕΚ ςτον Κανονιςμό 
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Οδθγία 95/46 ΕΚ 
 

Ο Κανονιςμόσ ςτθρίηεται ςτθν κοινοτικι 
οδθγία 95/46/ΕΚ, διατθρεί ρυκμίςεισ τθσ 
οδθγίασ.  
Ειςάγει νζεσ ζννοιεσ, επικαιροποιεί 
δικαιϊματα και ειςάγει νζα (δικαίωμα ςτθ 
λικθ – φορθτότθτα), προβλζπει νζεσ 
υποχρεϊςεισ για τουσ υπευκφνουσ 
επεξεργαςίασ. 



Ραγδαία ανάπτυξθ 
Διαδικτφου 

Τπθρεςίεσ κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

Επεξεργαςία 
μεγαδεδομζνων 

(megadata) 

Νεφοχπολογιςτικι 
(Cloud computing) 

υςτιματα 
Γεωεντωπιςμοφ (gps) 

Σεχνολογία RFID 

Αφξθςαν τθν ζνταςθ τθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και ζκαναν 
επιτακτικι τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των δεδομζνων και τθσ ιδιωτικισ ηωισ.  

Σεχνολογία 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 
ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία 
Δεδομζνων-GDPR). 

Ο Κανονιςμόσ κατατζκθκε το 2012 και κατόπιν 4ετοφσ 
διαπραγμάτευςθσ ψθφίςκθκε τίκεται ςε ιςχφ τθν 25/5/18. Ο 
Κανονιςμόσ ζχει άμεςθ ιςχφ ςε όλα τα Κράτθ τθσ Ε.Ε.  

173 ςκζψεισ και 99 άρκρα – ζκταςθ 5 φορζσ μεγαλφτερθ από 
τθν οδθγία 95/46/ΕΚ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ  
(ΕΕ) 2016/679 



Ουςιαςτικό  
και Εδαφικό ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 



Ουςιαςτικό (άρκρο 2ΓΚΠΔ) 

Ο Κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτθν, 
εν όλω ι εν μζρει, 
αυτοματοποιθμζνθ ι μθ 
επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα φυςικϊν 
προςϊπων. 



Εφαρμογι ςε Τπευκφνουσ Επεξεργαςίασ και Εκτελοφντεσ τθν 
Επεξεργαςία που λαμβάνει χϊρα εντόσ ΕΕ.  

Εδαφικό (άρκρο 3 ΓΚΠΔ) 

Καταλαμβάνει και δραςτθριότθτεσ εγκαταςτάςεωσ υπευκφνου 
ι εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία εκτόσ Ε.Ε. όταν θ επεξεργαςία 
αφορά ςε υποκείμενα που βρίςκονται εντόσ Ε.Ε. κι οι 
δραςτθριότθτεσ ςχετίηονται με: 

α) τθν προςφορά αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτα εν λόγω 
υποκείμενα των δεδομζνων ςτθν Ζνωςθ, ανεξαρτιτωσ εάν 
απαιτείται πλθρωμι από τα υποκείμενα των δεδομζνων, ι  
 
β) τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ, ςτον βακμό 
που θ ςυμπεριφορά αυτι λαμβάνει χϊρα εντόσ τθσ Ζνωςθσ 
(δραςτθριότθτεσ e-commerce και profiling) 



Κατθγορίεσ Δεδομζνων 

Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. 

Ειδικζσ κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων 
(ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα). 



Προςωπικά Δεδομζνα 

Κάκε πλθροφορία που αφορά ςε ταυτοποιθμζνο ι 
ταυτοποιιςιμο φυςικό πρόςωπο («υποκείμενο των 
δεδομζνων»)· το ταυτοποιιςιμο φυςικό πρόςωπο 
είναι εκείνο του οποίου θ ταυτότθτα μπορεί να 
εξακριβωκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ιδίωσ μζςω 
αναφοράσ ςε αναγνωριςτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ, 
όπωσ όνομα, ςε αρικμό ταυτότθτασ, ςε δεδομζνα 
κζςθσ, ςε επιγραμμικό αναγνωριςτικό ταυτότθτασ ι 
ςε ζναν ι περιςςότερουσ παράγοντεσ που 
προςιδιάηουν ςτθ ςωματικι, φυςιολογικι, γενετικι, 
ψυχολογικι, οικονομικι, πολιτιςτικι ι κοινωνικι 
ταυτότθτα του εν λόγω φυςικοφ προςϊπου» (άρκρο 
4 αρικ. 1 ΓΚΠΔ). 



Ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα 

(ευαίςκθτα) – άρκρο 9 ΓΚΠΔ 

Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που αποκαλφπτουν τθ 
φυλετικι ι εκνοτικι καταγωγι, τα πολιτικά φρονιματα, τισ 
κρθςκευτικζσ ι φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ ι τθ ςυμμετοχι ςε 
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, γενετικά δεδομζνα, βιομετρικά 
δεδομζνα, δεδομζνα που αφοροφν τθν υγεία ι δεδομζνα που 
αφοροφν τθ ςεξουαλικι ηωι φυςικοφ προςϊπου ι τον 
γενετιςιο προςανατολιςμό 



Βαςικοί οριςμοί (άρκρο 4 
ΓΚΠΔ) 

Επεξεργαςία 

Υπεφθυνοσ 
επεξεργαςίασ 

Εκτελών την 
επεξεργαςία 

Υποκείμενα των 
Δεδομζνων  



1) νομιμότθτα, 
αντικειμενικότθτα 

και διαφάνεια 

2) περιοριςμόσ 
του ςκοποφ 

3) ελαχιςτοποίθςθ 
των δεδομζνων  

4) Ακρίβεια 
5) περιοριςμόσ 
τθσ περιόδου 
αποκικευςθσ 

6) ακεραιότθτα 
και 

εμπιςτευτικότθτα 
7) λογοδοςία 

Αρχζσ που διζπουν τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα                                         

(πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά) 
 



Νομιμότθτα τθσ Επεξεργαςίασ  

 

Θεμζλιο μία τουλάχιςτον προχπόκεςθ του άρκρου 6 
(διαηευκτικά): 

 

1. υγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων – οριςμόσ 
(άρκρο 4, αρικ. 11) 

Εκτίμθςθ κατά πόςο θ ςυγκατάκεςθ δίνεται ελεφκερα (λ.χ. 
εργαηόμενοι) 

Όταν θ επεξεργαςία βαςίηεται ςε ςυγκατάκεςθ, ο υπεφκυνοσ 
επεξεργαςίασ πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξει ότι το 
υποκείμενο των δεδομζνων ςυγκατατζκθκε για τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων του προςωπικοφ χαρακτιρα. 

υγκατάκεςθ ςτο πλαίςιο γραπτισ διλωςθσ θ οποία αφορά και 
άλλα κζματα  το αίτθμα για ςυγκατάκεςθ υποβάλλεται κατά 
τρόπο ϊςτε να είναι ςαφϊσ διακριτό από τα άλλα κζματα, ςε 
κατανοθτι και εφκολα προςβάςιμθ μορφι, χρθςιμοποιϊντασ 
ςαφι και απλι διατφπωςθ (π.χ. εγγραφι ςε newsletter) 



Νομιμότθτα τθσ Επεξεργαςίασ 

 

Δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ ανά πάςα ςτιγμι.  

Η ανάκλθςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ είναι εξίςου εφκολθ με τθν 
παροχι τθσ.  

 

Η ανάκλθςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ δεν κίγει τθ νομιμότθτα τθσ 
επεξεργαςίασ που βαςίςτθκε ςτθ ςυγκατάκεςθ προ τθσ 
ανάκλθςισ τθσ.  



Νομιμότθτα τθσ Επεξεργαςίασ 

2. H επεξεργαςία είναι ςφννομθ όταν είναι απαραίτθτθ για τθν 
εκτζλεςθ ςφμβαςθσ 

3. θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθ ςυμμόρφωςθ με 
ζννομθ υποχρζωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ (λ.χ. 
τακτοποίθςθ αυκαιρζτων) 

4. θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθ διαφφλαξθ ηωτικοφ 
ςυμφζροντοσ του υποκειμζνου των δεδομζνων ι άλλου 
φυςικοφ προςϊπου 



Νομιμότθτα τθσ Επεξεργαςίασ 

 

5. θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ 
κακικοντοσ που εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι κατά 
τθν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ που ζχει ανατεκεί ςτον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ 

 

6. θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τουσ ςκοποφσ των 
ζννομων ςυμφερόντων που επιδιϊκει ο υπεφκυνοσ 
επεξεργαςίασ ι τρίτοσ 

H επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα για 
ςκοποφσ άμεςησ εμπορικήσ προώθηςησ μπορεί να θεωρηθεί 
ότι διενεργείται χάριν ζννομου ςυμφζροντοσ 



Νομιμότθτα τθσ Επεξεργαςίασ 
(Ευαίςκθτα προςωπικά 

δεδομζνα) 

 

Η επεξεργαςία ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα εμπίπτει ςτον κανόνα τθσ απαγόρευςθσ, από τον 
οποίο προβλζπονται εξαιρζςεισ. 

 

Διαφορά άρκρου 9 ΓΚΠΔ από τθ ρφκμιςθ του ν. 2472/1997: 

Δεν είναι υποχρεωτικι θ λιψθ άδειασ από τθν εποπτικι αρχι 
(Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα - 
ΑΠΔΠΧ).  

 

Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, διαπιςτϊνει τθ ςυνδρομι των 
προχποκζςεων για τθν επεξεργαςία και φζρει ανάλογθ ευκφνθ 
(ςκζψθ  51) 



 
 

Αρχι τθσ Λογοδοςίασ 
(Αccountability) 

 
 

 Μεταςτροφι του βάρουσ απόδειξισ  
 
Πλζον ο Τπεφκυνοσ επεξεργαςίασ πρζπει να είναι ςε 
κζςθ να αποδείξει τθ ςυμμόρφωςι του με τον 
Κανονιςμό. 
 
Παράδειγμα: 
φςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ (κάμερεσ). 
Καταργείται θ γνωςτοποίθςθ ςτθν ΑΠΔΠΧ, 
παραμζνουν οι υποχρεϊςεισ. 
 
Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ εφαρμόηει κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα προκειμζνου να 
διαςφαλίηει και να μπορεί να αποδεικνφει 
(λογοδοςία) ότι θ επεξεργαςία διενεργείται ςφμφωνα 
με τον Κανονιςμό. 
 



Δικαιϊματα    & Τποχρεϊςεισ 

Δικαιώματα 
υποκειμζνου 
δεδομζνων 

Υποχρεώςεισ 
υπεφθυνου 

επεξεργαςίασ  



Δικαίωμα 
ενθμζρωςθσ 

Δικαίωμα 
πρόςβαςθσ 

Δικαίωμα 
διόρκωςθσ 

Δικαίωμα 
διαγραφισ 

(δικαίωμα ςτθ 
λικθ) 

Δικαίωμα 
περιοριςμοφ τθσ 

επεξεργαςίασ 

Δικαίωμα ςτθν 
φορθτότθτα των 

δεδομζνων 

Δικαίωμα 
εναντίωςθσ 

Δικαίωμα ςτθν 
ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ 

Δικαιώματα του Υποκειμζνου των Δεδομζνων 



Τποχρζωςθ τιρθςθσ αρχείων 
επεξεργαςίασ (άρκρο 30 ΓΚΠΔ) 

 

Περιεχόμενο  

τοιχεία υπευκφνου 

κοποί επεξεργαςίασ 

Κατθγορίεσ υποκειμζνων και δεδομζνων  

Κατθγορίεσ αποδεκτϊν- διαβιβάςεισ ςε τρίτθ χϊρα             

Προκεςμίεσ διαγραφισ (όπου είναι δυνατό) 

Γενικι περιγραφι μζτρων αςφαλείασ (όπου είναι δυνατό) 

Εξαιρζςεισ από υποχρζωςθ : < 250 άτομα εκτόσ αν ςυντρζχουν 

κίνδυνοσ, μθ περιςταςιακι επεξεργαςία ι επεξεργαςία ειδικϊν 

κατθγοριϊν δεδομζνων ι δεδομζνων που αφοροφν ποινικζσ 

καταδίκεσ και αδικιματα  



Γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ 
δεδομζνων 

 

Α) τθν ΑΠΔΠΧ 

εντόσ 72 ωρϊν από τθ γνϊςθ του γεγονότοσ  

τθ γνωςτοποίθςθ αυτι αναφζρεται, κατ’ ελάχιςτο: 

 α) θ περιγραφι τθσ φφςθσ τθσ παραβίαςθσ προςωπικϊν δεδομζνων,  

β) το όνομα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπεφκυνου προςταςίασ 
δεδομζνων ι άλλου ςθμείου επικοινωνίασ για πλθροφορίεσ,  

γ) θ περιγραφι των ενδεχόμενων ςυνεπειϊν από τθν παραβίαςθ 
δεδομζνων,  

δ) θ περιγραφι των μζτρων που λιφκθςαν ι πρόκειται να λθφκοφν για 
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραβίαςθσ 

 

 
Β) το υποκείμενο των δεδομζνων                                                                               

Όταν θ παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ενδζχεται να 

κζςει ςε υψθλό κίνδυνο τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν 

προςϊπων. 



Διαβιβάςεισ δεδομζνων προσ 
τρίτεσ χϊρεσ ι διεκνείσ 

οργανιςμοφσ 

Ωσ διαςυνοριακι ροι δεδομζνων νοείται θ διαβίβαςθ ι 
μεταφορά δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα εκτόσ ΕΕ ι/και 
ΕΟΧ 

Όχι πλζον προχπόκεςθ θ λιψθ άδειασ από τθν ΑΠΔΠΧ, όπωσ 
ςτο ν. 2472/1997 αλλά τιρθςθ διατυπϊςεων άρκρου 44 ΓΚΠΔ: 

Α. Αποφάςεισ επάρκειασ (άρκρο 45).  

Β. Κατάλλθλεσ εγγυιςεισ  (όπωσ δεςμευτικοί εταιρικοί κανόνεσ 
ι οι τυποποιθμζνεσ ριτρεσ προςταςίασ, οι εγκεκριμζνοι 
κϊδικεσ δεοντολογίασ, ςυναίνεςθ υποκειμζνου δεδομζνων 
κλπ) 



Τπεφκυνοσ Προςταςίασ 
Δεδομζνων – ΤΠΔ  

(Data Protection Officer - DPO) 

 

Πρόςωπο με ειδικζσ γνϊςεισ ςτο δίκαιο προςταςίασ των 
δεδομζνων  

υνδρομι ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι τον εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία κατά τθν παρακολοφκθςθ τθσ εςωτερικισ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τον κανονιςμό 

Τποχρζωςθ Οριςμοφ όταν: 

1. H επεξεργαςία διενεργείται από δθμόςια αρχι ι φορζα 

2. Βαςικι δραςτθριότθτα => επεξεργαςία με τακτικι και 
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των υποκειμζνων των 
δεδομζνων ςε μεγάλθ κλίμακα 

3. μεγάλθσ κλίμακασ επεξεργαςία ειδικϊν κατθγοριϊν 
δεδομζνων ι δεδομζνων που αφοροφν ποινικζσ καταδίκεσ και 
αδικιματα 



Τπεφκυνοσ Προςταςίασ 
Δεδομζνων – ΤΠΔ  

(Data Protection Officer - DPO) 

Κακικοντα ΤΠΔ 

1. Ενθμερϊνει και ςυμβουλεφει για τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με 
τθν προςταςία δεδομζνων 

2. Παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό κλπ 

3. Παρζχει ςυμβουλζσ για τθν εκτίμθςθ αντικτφπου 

4. υνεργάηεται με ΑΠΔΠΧ  

5. Αποτελεί ςθμείο επικοινωνίασ για τθν ΑΠΔΠΧ  

6. Πραγματοποιεί διαβουλεφςεισ με τθν ΑΠΔΠΧ 



Προςφυγζσ, ευκφνθ και 
κυρϊςεισ 

 

Δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςε εποπτικι αρχι (άρκρο 77 
ΓΚΠΔ) 

Αν το υποκείμενο των δεδομζνων κεωρεί ότι θ επεξεργαςία 
παραβαίνει τον κανονιςμό 

Δικαίωμα δικαςτικισ προςφυγισ κατά νομικά δεςμευτικισ 
απόφαςθσ εποπτικισ αρχισ που το αφορά ι εφόςον θ αρχι 
δεν εξετάςει τθν καταγγελία ι δεν ενθμερϊςει το υποκείμενο 
(άρκρο 78 ΓΚΠΔ) ι κατά Τπευκφνου ι εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία (άρκρο 79).  



Δικαίωμα αποηθμίωςθσ και 
αςτικι ευκφνθ 

 

Δικαίωμα του υποκειμζνου για αποηθμίωςθ από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι τον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία για υλικι ι μθ 
υλικι ηθμία ωσ αποτζλεςμα παραβίαςθσ του κανονιςμοφ. 

 

Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία ευκφνεται για τθ ηθμία που 
προκάλεςε θ επεξεργαςία μόνο εφόςον δεν ανταποκρίκθκε 
ςτισ υποχρεϊςεισ του κανονιςμοφ ι υπερζβθ τισ νόμιμεσ 
εντολζσ του υπευκφνου. 



Αυςτθρά διοικθτικά πρόςτιμα 
(άρκρο 83) 

 

1θ κατθγορία παραβάςεων - Ζωσ 10.000.000 ι για επιχειριςεισ 
το 2% του ςυνολικοφ παγκόςμιου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν 
του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ, ανάλογα με το ποιο 
είναι υψθλότερο 

2θ κατθγορία παραβάςεων - Ζωσ 20.000.000 ι για επιχειριςεισ 
το 4% του ςυνολικοφ παγκόςμιου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν 
του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ, ανάλογα με το ποιο 
είναι υψθλότερο  

(ομοίωσ & για μθ ςυμμόρφωςθ προσ αποφάςεισ Αρχισ) 



Case Studies 
 

• Σακτοποίθςθ αυκαιρζτων 
 

• Ζκδοςθ Οικοδομικισ Άδειασ 
 

• Κτθματολόγιο 
 

• Ενεργειακά πιςτοποιθτικά 
 

• Εξωτερικζσ υνεργαςίεσ 
 

• Σεχνικόσ Αςφαλείασ 
 



Γενικά ςθμεία προςοχισ 

 θμεία προςοχισ 

• Ποφ αποκθκεφονται τα δεδομζνα (φυςικι/ θλεκτρονικι 

αςφάλεια) 

• υλλογι μόνο των αναγκαίων ςτοιχείων 

• Διαβίβαςθ δεδομζνων (τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ) 

• Χρόνοσ τιρθςθσ 

• Δζςμευςθ ςυνεργατϊν ι/και εργαηομζνων (ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ) 

 

 



Προετοιμαςία επιχειριςεων 
ςε 10 βιματα (Οδθγίεσ 

ΑΠΔΠΧ) 
 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ: Ενθμερϊςτε το ανκρϊπινο δυναμικό 
τθσ Εταιρείασ/ ςυνεργάτεσ για τισ μεταβολζσ, υπογραμμίηοντασ τισ 
ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςε περίπτωςθ παραβιάςεων.  

2. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ: Οφείλετε να τθρείτε ειδικά αρχεία επεξεργαςιϊν; Αν 
ναι, καταγράψτε ενδελεχϊσ τα δεδομζνα που τθρείτε και διαβιβάηετε, 
τισ επεξεργαςίεσ ςτισ οποίεσ προβαίνετε, τον ςκοπό τουσ και τθ νομικι 
βάςθ. 

3. ΕΛΕΓΧΟ ΣΗΡΗΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ: Εξετάηετε ςυνεχϊσ αν κατά 
τθν επεξεργαςία των δεδομζνων τθροφνται οι αρχζσ που διζπουν τθ 
νόμιμθ επεξεργαςία των δεδομζνων και αν γίνονται ςεβαςτά τα 
δικαιϊματα των υποκειμζνων. 

4. ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ: Εξετάςτε τισ μεκόδουσ για εξαςφάλιςθ 
νομιμότθτασ για κάκε επιδιωκόμενο ςκοπό επεξεργαςίασ. 

5. ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Θα πρζπει να είςτε ςε κζςθ να εκτιμιςετε 
τισ πικανότθτεσ επζλευςθσ κινδφνων και τισ ςυνζπειεσ ςτα προςωπικά 
δεδομζνα. 



Προετοιμαςία επιχειριςεων 
ςε 10 βιματα (Οδθγίεσ 

ΑΠΔΠΧ) 
 

6. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ: Κυρίωσ ιςτοςελίδα (Πολιτικι Απορριτου, Πολιτικι 
Cookies). Λοιπζσ Πολιτικζσ ανάλογα με τθν κλίμακα επεξεργαςίασ. 

7. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μόνο για μεγάλεσ 
επιχειριςεισ/ φορείσ δθμοςίου. τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ οριςμόσ 
υπεφκυνου επικοινωνίασ 

 
8. ΠΑΡΑΒΙΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τιοκετιςτε μεκόδουσ για τθν 
ανίχνευςθ, τθν καταγραφι και τθ διερεφνθςθ περιςτατικϊν 
παραβιάςεων.  

9. ΔΙΑΒΙΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΣΟ ΕΕ: Αν διαβιβάηετε δεδομζνα και 
ςε τρίτεσ χϊρεσ, επιλζξτε κάποιο μθχανιςμό διαβίβαςθσ, όπωσ 
δεςμευτικοφσ εταιρικοφσ κανόνεσ (BCRs), τυποποιθμζνεσ ςυμβατικζσ 
ριτρεσ (SCCs), πιςτοποιιςεισ ςτο Privacy Shield (για τισ ΗΠΑ). 

10. ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Αςφαλισ τιρθςθ προςωπικϊν 
δεδομζνων τόςο ςε θλεκτρονικά όςο και ςε φυςικά αρχεία. 



ασ Ευχαριςτοφμε!!!  

 

Ερωτιςεισ 
 


