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Δρ. Αγγελίδης Βασίλης

Τί πρέπει να γνωρίζετε για το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων



2 Περιεχόμενα

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Τι είναι το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων)

Απαιτήσεις (αρχές) του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

Τα δικαιώματα του Υποκειμένου

Τι πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον Κανονισμό (GDPR)
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3 Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή

δύναται να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων).

Παραδείγματα:

 Το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, κλπ.

 Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 Η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address)

Δρ. Αγγελίδης Βασίλης



4 Τι είναι προσωπικά δεδομένα 

Δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα υπό την τεχνική έννοια :

 Τιμολόγιο.

 Επαγγελματική κάρτα.

 Σημειώσεις.

 Οι αναρτήσεις της ‘Διαύγειας’ (Ν.3861/2010).
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5 Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Ευαίσθητα δεδομένα: Τα δεδομένα που αφορούν  

 στη φυλετική ή εθνική προέλευση

 στα πολιτικά φρονήματα

 στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις

 στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση

 στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, κλπ.
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Τί είναι Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. 

 συλλογή, 

 καταχώριση, 

 οργάνωση, 

 διάρθρωση, 

 αποθήκευση, 

 διάδοση, 

 ανάκτηση, 

 χρήση, 

 διαγραφή, κ.λπ..
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Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων

➢ Έχει δοθεί η συναίνεση του ατόμου

➢ Για εκτέλεση σύμβασης

➢ Για έννομη υποχρέωση του οργανισμού

➢ Για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ατόμου

➢ Για δημόσιο συμφέρον ή άσκηση δημόσιας εξουσίας

➢ Για το έννομο συμφέρον του οργανισμού
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Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία ΕΙΔΙΚΩΝ κατηγοριών προσωπικών

δεδομένων

Κατά κανόνα απαγορεύεται η επεξεργασία τους

Επιτρέπεται όταν:

➢ Υπάρχει συγκατάθεση

➢ Στον τομέα του εργατικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής προστασίας

➢ Για ζωτικό συμφέρον
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9 Βασικοί ρόλοι προστασίας δεδομένων

✓ Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller): Το φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει

τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα

✓ Εκτελών την Επεξεργασία (Data Processor): Το φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας

που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του

υπευθύνου της
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10 Γιατί χρειάζεται η προστασία δεδομένων σας ……..

 Γίνεται επεξεργασία των δεδομένων χωρίς την ρητή έγκριση σας όταν 

προβαίνετε σε:

 Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

 Χρήση online (internet)

 Εγγραφή σε ένα e-newsletter, 

 Πληρωμές φόρων, λογαριασμών, κλπ.

 Λογαριασμούς e-mail, κλπ.
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11 Γιατί χρειάζεται η προστασία δεδομένων σας …….

Αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται και επεξεργάζονται από:

✓ Συστήματα πληροφορικής

✓ Χειρωνακτικά αρχεία

✓ Servers

✓ Data bases

✓ E-mail messages, digital documents, 

✓ Videos, κλπ.
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Τι είναι ο κανονισμός GDPR ;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί

προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικαθιστά την Οδηγία για την προστασία

των δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται από το 1995.

 διατηρεί πολλές από τις αρχές που θεσπίστηκαν με την Οδηγία του 1995, είναι πολύ πιο

φιλόδοξος

 παρέχει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά

δεδομένα τους

 επιβάλλει πολλές νέες υποχρεώσεις στους οργανισμούς που συλλέγουν, χειρίζονται ή

αναλύουν προσωπικά δεδομένα.

 παρέχει επίσης στους εθνικούς νομοθέτες νέες εξουσίες για την επιβολή σημαντικών

προστίμων σε οργανισμούς που παραβιάζουν το νόμο
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Γιατί καταργείται η Οδηγία 95/46/ΕΚ και αντικαθίσταται από τον 

Κανονισμό 2016/679; 
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✓ Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 

✓ η παγκοσμιοποίηση 

✓ οι υπηρεσίες υπολογιστικών νεφών

✓ τα κοινωνικά δίκτυα

✓ η πρόσβαση στο διαδίκτυο με την χρήση κινητών τερματικών συσκευών 

✓ η διαβίβαση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών κρατών

✓ η χρήση του διαδικτύου στο πλαίσιο προσωπικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων και 

συμπεριφορών που οδηγούν στη δημιουργία δεξαμενών προσωπικών δεδομένων

κατέστησαν την Οδηγία ξεπερασμένη.
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Ερωτήματα14

 Ερώτηση 1: Ποιος έχει ακόμη δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα;

 Ερώτηση 2: Τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και ακρίβεια;

 Ερώτηση 3: Συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα με τη συγκατάθεση των

ενδιαφερομένων προσώπων;

 Ερώτηση 4: Πως πρέπει να προστατευθούν τα άτομα και οι εταιρείες/οργανισμοί;
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Πώς πρέπει να λειτουργεί η προστασία δεδομένων15

 Θα πρέπει να υπάρχουν όρια στο τι στοιχεία συλλέγονται και νοούνται ως προσωπικά

δεδομένα.

 Οι προσωπικές πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνονται με νόμιμα και θεμιτά μέσα, με τη

συγκατάθεση του ατόμου (υποκείμενο των δεδομένων).

 Οι προσωπικές πληροφορίες πρέπει να είναι σωστές, σχετικές με τους σκοπούς για τους

οποίους χρησιμοποιούνται, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένες, κ.λπ.

Δρ. Αγγελίδης Βασίλης

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3xutH5hMYCFZAK2wodElEACg&url=http://careerrocketeer.com/2014/04/great-networkers-dont-need-great-resumes.html&ei=xRV4VZ37BZCV7AaSooFQ&bvm=bv.95039771,d.ZGU&psig=AFQjCNEnCRA2sGQZAPK5FtsZkxE4jSOK3g&ust=1434019649238740


Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις του κανονισμού GDPR;

Ο κανονισμός GDPR επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στους οργανισμούς που

συλλέγουν ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα, καθώς και την υποχρέωση να συμμορφώνονται

με έξι βασικές αρχές:

➢ της Λογοδοσίας

➢ της Νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας

➢ του Περιορισμού του σκοπού

➢ της Ελαχιστοποίησης, ακρίβειας και σχετικότητας

➢ Περιορισμένης διατήρησης, θεμιτής επεξεργασίας, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας

➢ Μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό
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Αρχή Λογοδοσίας17

Αρχή της λογοδοσίας: Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

έναντι μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έναντι

τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, ή βλάβης, ή άλλης ζημιάς στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται

από τον οργανισμό.

 Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται κάθε 3 χρόνια ή όταν αυξάνεται ο κίνδυνος για τα

δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων.

 Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το

υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων.

 Αλληλοεπιδρά με Αρχή της Διαφάνειας. Είναι «αρχή-ομπρέλα» υπό την οποία τίθενται όλες οι αρχές

επεξεργασίας του ΓΚΠΔ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να συμμορφώνεται και να αποδεικνύει την

συμμόρφωση του.
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Αρχή της Νομιμότητας18

Αρχή νομιμότητας, (αντικειμενικότητας και διαφάνειας) → Τα προσωπικά

δεδομένα θα πρέπει να επεξεργάζονται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο.

➢ Συναίνεση

➢ Εκτέλεση σύμβασης

➢ Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας.

➢ Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος υποκειμένου.

➢ Εκπλήρωση καθήκοντος ‘δημοσίου ενδιαφέροντος’.

➢ Έννομο συμφέρον Υπευθύνου Επεξεργασίας

Δρ. Αγγελίδης Βασίλης



Αρχή του περιορισμού του σκοπού19

Αρχή του περιορισμού του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο

για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν πρέπει να

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με το σκοπό ή

τους σκοπούς αυτούς.

Περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους

αρχικούς σκοπούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 89

 Άρθρο 89: υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, π.χ. ψευδωνυμοποίηση ούτως ώστε να

μην ταυτοποιούνται τα υποκείμενα, δεδομένου ότι, οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν

με τον τρόπο αυτό

Ρητή απαγόρευση παράδοσης στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία, εργοδότη ή τράπεζα
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Αρχές ελαχιστοποίησης, ακρίβειας και σχετικότητας20

Αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να

είναι τα απολύτως απαραίτητα με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται

επεξεργασία

Αρχή της ακρίβειας και σχετικότητας:

➢ Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι

υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται

επεξεργασία.

➢ Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή,

διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.
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Αρχές περιορισμένης διατήρησης, θεμιτής επεξεργασίας, ασφάλειας 

και εμπιστευτικότητας
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❖ Αρχή περιορισμένης διατήρησης δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν

επεξεργασθεί για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα πρέπει να διατηρούνται για

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή τους

σκοπούς αυτούς. Απαιτείται Πολιτική Διατήρησης.

❖ Αρχή θεμιτής επεξεργασίας: Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε

επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του

νόμου, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης.

❖ Αρχή της ασφάλειας (ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας): Τα προσωπικά δεδομένα

υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια τους
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Αρχή μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό22

 Αρχή μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό: Τα δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα δεν πρέπει να μεταφέρονται σε χώρα ή επικράτεια εκτός του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα, βεβαιώνει ένα επαρκές επίπεδο

προστασίας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων σε

σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Ενάρετος κύκλος23

Σχετικότητα

Ακρίβεια

Περιορισμένη 
Διατήρηση 
Δεδομένων

Θεμιτή 
Επεξεργασία

Ελαχιστοποίηση
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Για ποιους ισχύει ο GDPR

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη-μέλη και αφορά όλα τα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα

πολιτών της Ένωσης. Στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια ενιαία και

εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

 αφορά κάθε εταιρία και οργανισμό, εφόσον διατηρεί ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα

Ευρωπαίων πολιτών.

 Ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου ή δραστηριότητας, αφορά εξίσου όλους τους οργανισμούς, από

τις πιο μικρές εταιρίες έως τους πιο μεγάλους ομίλους, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 Αφορά τόσο τους υπευθύνους επεξεργασίας, όσο και τους εκτελούντες την επεξεργασία

δεδομένων(data controllers και data processors).
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Πότε γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων; 

Η 25η Μαϊου 2018 είναι η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του 679 /

2016 ΓΚΠΔ και της υποχρέωσης για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του από

όλες τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν την έδρα

τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τι ποινές προβλέπει η μη συμμόρφωση με τον GDPR; 

 Σχετικά με τον GDPR, αξίζει να διευκρινιστεί πως πρόκειται για κανονισμό και όχι οδηγία

– όπως αυτή του 1995 που στην ουσία αντικαθιστά.

 Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR προβλέπεται η επιβολή

διοικητικών προστίμων ύψους έως και 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου

κύκλου εργασιών μίας εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος – όποιο από τα δύο

είναι υψηλότερο.
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Λόγοι προστασίας δεδομένων σε εταιρείες27

 Κανονιστική συμμόρφωση

 Οικονομικές και άλλες απώλειες

Παραγωγικότητα εργαζομένων

 Λήψη διοικητικών αποφάσεων
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Πρώτος λόγος: Κανονιστική συμμόρφωση28

➢ Θέσπιση και Εφαρμογή νέων κανονισμών για προστασία δεδομένων (data

protection) ή ιδιωτικότητα δεδομένων (data privacy)

➢ Σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο

➢ Τεράστιες συνέπειες και πρόστιμα για μη συμμόρφωση

➢ Ποινική ευθύνη

➢ Δεν απαιτεί καμία έγκριση μέσω κοινοβουλίων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΕΕ).

➢ Θα αντικαταστήσει ένα συνονθύλευμα από 28 διαφορετικά σύνολα εθνικών νόμων
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Δεύτερος λόγος: Οικονομικές απώλειες29

➢ Βλάβη της εταιρικής φήμης

➢ Πτώσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών ή των πελατών 

➢ Απώλεια πωλήσεων

➢ Επιβολή προστίμων
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Τρίτος λόγος: Παραγωγικότητα 30

Απώλειες και λάθη σημαντικών δεδομένων της επιχείρησης μειώνουν τη

συνολική παραγωγικότητα

Παράδειγμα:

Χωρίς την υποστήριξη των εφαρμογών της πληροφορικής οι εργαζόμενοι

θα σπαταλούν χρόνο

πχ στην εξυπηρέτηση των πελατών
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Τέταρτος λόγος: Λήψη αποφάσεων31

Φόβος της λανθασμένης λήψης διοικητικών αποφάσεων λόγω εσφαλμένων

δεδομένων

 Λάθη λογικής επεξεργασίας (processing logic errors) 

 Λάθη ποιότητας των δεδομένων

Π.χ. Ζημιά 600 Δις $ (ΗΠΑ), κάθε χρόνο, λόγω της ποιότητας των δεδομένων -
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Δικαιώματα Υποκειμένων32

❖ Το δικαίωμα ενημέρωσης (άρ.12, 13 και 14 GDPR)

➢ Αρχή διαφάνειας, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας

➢ Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο επεξεργασίας (πχ ταυτότητα

του υπεύθυνου επεξεργασίας, σκοπούς και νομική βάση επεξεργασίας κ.α.)

❖ Το δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 14 GDPR)

➢ Λήψη επιβεβαίωσης για την επεξεργασία ή μη των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο επεξεργασίας

➢ Εάν υφίστανται επεξεργασία τότε δύναται να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα

δεδομένα αυτά
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Δικαιώματα Υποκειμένων33

❖ Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων (άρ. 15 GDPR)

➢ Δικαίωμα του υποκειμένου επεξεργασίας να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν είτε τη συμπλήρωση ελλιπών

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

❖ Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρ. 18 GDPR)

➢ Το υποκείμενο της επεξεργασίας δύναται να αιτηθεί τον περιορισμό της

επεξεργασίας όταν ισχύει ένας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στον

κανονισμό λόγους
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Δικαιώματα Υποκειμένων34

❖ Το «δικαίωμα στη λήθη» (άρ. 16 GDPR)

➢ Δικαίωμα του υποκειμένου επεξεργασίας να αιτηθεί τη διαγραφή δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τους αναφερόμενους στον κανονισμό

λόγους

➢ Περιορισμός Δικαιώματος στη λήθη: ύπαρξη νομικής υποχρέωσης προς

εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, δικαιώματα άλλων προσώπων, σκοποί

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας που επιβάλλουν τη διατήρηση των δεδομένων

❖ Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρ. 20 GDPR)

➢ Δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το

αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας και να διαβιβάζει τα

εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR35

Κουλτούρα

Εκπαίδευση

Πολιτικές

Διαδικασίες

ΛογισμικόΥλικό

Φυσική 
Πρόσβαση

Νομική 
Υποστήριξη
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR36

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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Βήμα 1Ο: Ενημέρωση - Κατανόηση

 Ενημέρωση του προσωπικού για τις βασικές διατάξεις του GDPR, τις επερχόμενες

μεταβολές και τις επιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

 Κατανόηση των Βασικών Αρχών για την Προστασία των Προσωπικών – Ευαίσθητων

Προσωπικών δεδομένων

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και σεβασμού των

δικαιωμάτων των υποκειμένων.
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR38

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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Σύσταση Ομάδα Εργασίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους από διευθύνσεις που

εμπλέκονται περισσότερο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. Πληροφορικής,

Νομικής και Ανθρώπινου Δυναμικού).

Σε κάθε περίπτωση, η Ομάδα Εργασίας πρέπει να έχει μικρό και ευέλικτο μέγεθος, αλλά και

δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

39 Βήμα 2Ο: Σύσταση Ομάδας Εργασίας
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR40

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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➢ Υποχρεωτικό βήμα για όσους προβαίνουν σε μεγάλης κλίμακας επεξεργασία

προσωπικών δεδομένων, προαιρετικό για τις υπόλοιπες.

➢ Ο ΥΠΔ

➢ συμβουλεύει την επιχείρηση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό και

παρακολουθεί τις ενέργειες συμμόρφωσης με αυτόν.

➢ Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και

αποτελεί το πρόσωπο επικοινωνίας τόσο με τα υποκείμενα των δεδομένων όσο και

με την εποπτική Αρχή.

➢ Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι άτομο κατάλληλα καταρτισμένο και προσεκτικά επιλεγμένο

ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του.

41 Βήμα 3Ο: Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR42

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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Η χαρτογράφηση της πορείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται και

επεξεργάζονται εντός επιχείρησης ή του οργανισμού (δηλαδή των δεδομένων προσωπικού,

πελατών, προμηθευτών και τρίτων προσώπων) αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας

απαντώνται τα εξής ερωτήματα: α) τί είδους δεδομένα, β) για ποιο σκοπό, γ) πόσο συχνά, δ)

πώς αποκτώνται, ε) πού υπάρχουν, στ) ποιος έχει πρόσβαση και τα επεξεργάζεται, ζ) για πόσο

χρόνο διατηρούνται.

Προτείνεται η χρήση ερωτηματολογίων και η πραγματοποίηση «συνεντεύξεων» ανά

Διεύθυνση προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή.

43 Βήμα 4Ο: Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR44

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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Αξιοποιώντας την πλήρη γνώση της ροής των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να γίνει

καταγραφή των πιθανών κινδύνων και ελλείψεων που -ενδεχομένως- εντοπίστηκαν.

Ενδεικτικά παραδείγματα σχετικών «κενών» είναι:

➢ πολύ μεγάλη περίοδος διατήρησης των δεδομένων άνευ λόγου,

➢ διατήρηση των ίδιων δεδομένων σε περισσότερα του ενός σημεία και

➢ ανεμπόδιστη πρόσβαση σε δεδομένα από όλα τα στελέχη ενώ δεν χρειάζεται.

45 Βήμα 5Ο: Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR46

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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Υποχρεωτικό βήμα για όσους προβαίνουν σε επεξεργασία που ενδέχεται να επιφέρει υψηλό

κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, προαιρετικό για τις

υπόλοιπες.

Η εκπόνηση της ΕΑ εξ ορισμού προηγείται της επεξεργασίας των δεδομένων

❖ Περιλαμβάνει ανάλυση για τις πιθανότητες επέλευσης κινδύνων και τις συνέπειες στα

προσωπικά δεδομένα.

❖ Καταλήγει σε κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε υψηλού,

μεσαίου και χαμηλού κινδύνου και σε επανεξέταση των απαιτούμενων διαδικασιών σε

κάθε περίπτωση.

47 Βήμα 6Ο: Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία

δεδομένων

Δρ. Αγγελίδης Βασίλης



Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR48

Βήμα 1ο : Ενημέρωση - Κατανόηση

Βήμα 2ο : Σύσταση Ομάδας Εργασίας

Βήμα 3ο : Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Βήμα 4ο : Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων

Βήμα 5ο : Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων

Βήμα 6ο : Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου

Βήμα 7ο : Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών

Βήμα 8ο : Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής

Βήμα 9ο : Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης 

Βήμα 10ο : Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών

Βήμα 11ο : Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση

Βήμα 12ο : Εκπαίδευση προσωπικού
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Με βάση τα συμπεράσματα των προηγούμενων βημάτων, η επιχείρηση ή ο οργανισμός

προβαίνει σε αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών τήρησης και επεξεργασίας

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Παραδείγματα αποτελούν:

❖ οριστική διαγραφή και καταστροφή δεδομένων με το πέρας Χ ετών,

❖ διαμόρφωση κοινού γλωσσάριου ώστε να υπάρχει η σωστή κατανόηση από όλο το

προσωπικό,

❖ θέσπιση πολιτικής «καθαρού γραφείου»,

❖ απαγόρευση εξόδου από την επιχείρηση USB sticks και laptops,

❖ ανάπτυξη πολιτικής διαβαθμισμένης πρόσβασης,

❖ ανάπτυξη πολιτικής για τις διαδρομές των φυσικών αρχείων εντός της επιχείρησης,

❖ θέσπιση ορισμένου χρόνου διατήρησης CVs κ.λπ.

49 Βήμα 7Ο: Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών
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Τί πρέπει να κάνω για να εναρμονιστώ με τον κανονισμό GDPR50
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Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός ανάλογα με τη φύση των εργασιών της, τα μεγέθη και τις

δυνατότητές της, οφείλει να αξιοποιήσει κάποια από τα εργαλεία πληροφορικής που ενισχύουν

την ασφάλεια των συστημάτων.

51 Βήμα 8Ο: Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής
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Υποχρεωτικές διαδικασίες για κάθε επιχείρηση. Η πρώτη αφορά στη διαδικασία

γνωστοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική Αρχή,

εντός μόλις 72 ωρών από τη στιγμή που η επιχείρηση αποκτά γνώση του γεγονότος. Το

σύντομο χρονικό διάστημα που προβλέπεται είναι προφανές ότι αυξάνει το βαθμό δυσκολίας.

Η δεύτερη αφορά στη διαδικασία άμεσης ανακοίνωσης της παραβίασης δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν υπάρχει ενδεχόμενο να τεθούν

σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του.

Ο επικοινωνιακός χειρισμός σε αυτήν την περίπτωση είναι κρίσιμης σημασίας και μπορεί να

κάνει τη διαφορά όσον αφορά στη φήμη της επιχείρησης.

53 Βήμα 9Ο: Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης εποπτικής Αρχής

και ανακοίνωσης υποκειμένου
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Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά στάδιο. Αναφέρεται σε δοκιμαστικούς ελέγχους επί των

συστημάτων και διαδικασιών που έχει αναπτύξει η επιχείρηση στα προηγούμενα βήματα,

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μετά την 25η Μαΐου 2018 οι ενέργειες συμμόρφωσης θα

δουλέψουν αποτελεσματικά στην πράξη.

Ενδεχομένως, οδηγήσει σε ανάγκη υλοποίησης διορθωτικών παρεμβάσεων.
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Η συμμόρφωση στον Κανονισμό είναι μια δυναμική «άσκηση» και στο πλαίσιο αυτό οι

επιχειρήσεις οφείλουν συνεχώς να επικαιροποιούν τις διαδικασίες τους (ή έστω να εξετάζουν

την αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους) και να αναβαθμίζουν τα συστήματά τους.

Επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση και διαρκής παρακολούθηση, καθώς οι κίνδυνοι

παραβίασης των δεδομένων είναι πιθανοί ανά πάσα στιγμή.

Με άλλα λόγια, όπως στο βήμα 10 συστήνονται δοκιμαστικοί έλεγχοι των συστημάτων και

διαδικασιών πριν την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού, όμοια προτείνονται αντίστοιχες

δοκιμές και μετά την έναρξη εφαρμογής του.
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Η επιχείρηση οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις, προς το σύνολο του προσωπικού,

προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι γνωρίζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν

αναπτυχθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί είναι σημαντικές για την

επιχείρηση, αλλά και τί πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που αντιληφθούν απειλή παραβίασης.

Οι εν λόγω δράσεις προτείνεται να επαναλαμβάνονται, με βάση τις ανάγκες και τα

χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης (π.χ. δραστηριότητα υψηλού κινδύνου, μεγάλη/συχνή

αλλαγή προσωπικού, σημαντικές αλλαγές επί των πολιτικών και διαδικασιών κ.λπ.).
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