


ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο GDPR; 

Ο νέος κανονισμός EU General Data Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016, έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από 25/5/18. Η νέα νομοθεσία θα 

αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για την Προστασία Δεδομένων και 

θα θέσει τις βάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  



ΕΔΑΥΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Επεξεργασία από 
οντότητα 
εγκατεστημένη στην Ε.Ε 

•Ανεξάρτητα από τον τόπο 
επεξεργασίας 

Επεξεργασία δεδομένων 
για υποκείμενα εντός 
της Ε.Ε 

•Για προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών  

•Παρακολούθηση 
συμπεριφοράς 



Εμπόριο, 
Παροχή 

υπηρεσιών Δημόσιος τομέας 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 







1. Πεξηζζόηεξα κέζα 

επηβνιήο 

2. Απμεκέλε ππνρξέσζε 

ινγνδνζίαο 

3. Πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθόηεηαο ήδε από 

ην ζρεδηαζκό 

4. Πξνβάδηζκα ζην 

άηνκν 



ΑΡΦΕ ΝΟΜΙΜΗ-ΑΥΑΛΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

  1) Η αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας.  

 

  2) Η αρχή του περιορισμού του σκοπού,  

 

  3) Η αρχή της αναλογικότητας «ελαχιστοποίηση των δεδομένων» 

 

  4) Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων,  

 

  5) Η αρχή της «ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας»  

 

  6) Η αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας «περιορισμός της 

περιόδου αποθήκευσης» 

 

  7) Η αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας 



ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ 



ΣΑ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ: 

 λα απνθηνύλ εύθνιε πξόζβαζε θαη λα ιακβάλνπλ όια ηα δεδνκέλα ηνπο 

 λα δεηνύλ ηελ δηόξζσζε ζθαικάησλ 

 λα ελαληηώλνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 

λα γλσξίδνπλ μεθάζαξα θαη θαηαλνεηά πνηνο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπο, 

γηα  πνηα δεδνκέλα πξόθεηηαη αθξηβώο θαη γηα πνηνλ ιόγν ζπκβαίλεη απηό 

 λα δεηνύλ από έλαλ πάξνρν ππεξεζηώλ λα δηαβηβάζεη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα ζε άιιν πάξνρν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ 

 



ΣΑ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ: 

 λα δεηνύλ ηε δηαγξαθή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ( δηθαίσκα ζηε ιήζε) 

 λα δίλνπλ ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο θάζε θνξά πνπ εηαηξεία ή νξγαληζκόο 

ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα ηνπο, γλσξίδνληαο παξάιιεια ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε επεμεξγαζία απηή 

 λα ελεκεξσζνύλ άλεπ θαζπζηέξεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα ηνπο 

ραζνύλ ή θιαπνύλ –θαη ε παξαβίαζε απηή ζα κπνξνύζε λα ηνπο βιάςεη. 

 λα απαηηνύλ ηπρόλ πιεξνθνξίεο πνπ απεπζύλνληαη ζε παηδηά, λα είλαη εύθνια 

πξνζβάζηκεο θαη γξακκέλεο ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα. 

 



    Όλοι οι οργανιζμοί, οι εηαιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελμαηίες θα 
πρέπει να εθαρμόζοσν πολιηικές & διαδικαζίες με ηις  οποίες: 

 

 ζα ιακβάλνπλ ηελ ζπγθαηάζεζε γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 

 ζα παξέρνπλ ζαθή γλσζηνπνίεζε γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

 ζα πεξηγξάθνπλ ηνπο ιόγνπο θαη ηηο πεξηπηώζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 

 ζα ηεξνύλ αξρεία πνπ ζα παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

. 

 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ-ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 



    Όλοι οι οργανιζμοί, οι εηαιρείες και οι ελεύθεροι 
επαγγελμαηίες θα πρέπει να εθαρμόζοσν 
πολιηικές & διαδικαζίες με ηις  οποίες: 

  ζα πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ιακβάλνληαο 

θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο ζην εζσηεξηθό ηνπο θαη ζηηο 

επηθνηλσλίεο ηνπο κε ηξίηνπο. 

 ζα νξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο, 

αζθαινύο θύιαμεο θαη δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηα νπνία 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

 ζα γλσζηνπνηνύλ εληόο 72 σξώλ ζηηο αξρέο θαη ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, ηηο παξαβηάζεηο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 
 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ-ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 



ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ…. 

 Ενημέρωση: Ενημερώστε το προσωπικό σας και τους πελάτες σας σχετικά με τον νέο 

κανονισμό και αναφέρετε τον λόγο που επεξεργάζεστε τα δεδομένα τους και για πόσο 

καιρό θα τα αποθηκεύσετε. 

 Συγκατάθεση: Ζητήστε την ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων. Αν συλλέγετε δεδομένα από παιδιά  ελέγξτε το όριο ηλικίας 

για τη συγκατάθεση των γονιών τους. 

 Πρόσβαση και δυνατότητα μεταφοράς: Δώστε πρόσβαση στους πελάτες σας ώστε να 

μπορούν επεξεργαστούν τα δεδομένα τους και επιτρέψτε τους να τα μεταφέρουν σε 

άλλη εταιρεία εάν το επιθυμούν. 

 Διενεργήστε έλεγχο και συνάψτε συμβάσεις με όσους επεξεργάζονται δεδομένα για εσάς 

 Δημιουργήστε ολοκληρωμένες πολιτικές προστασίας 

 



ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ…. 

 Δώστε τους το «δικαίωμα στη λήθη». Διαγράψτε τα προσωπικά τους 

δεδομένα αν το ζητήσουν, αλλά μόνο αν δεν θίγεται η ελευθερία 

έκφρασης ή η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας. 

 Μάρκετινγκ: Επιτρέψτε στους πολίτες να εξαιρεθούν από ενέργειες 

μάρκετινγκ της επιχείρησής σας που χρησιμοποιούν τα προσωπικά 

δεδομένα τους. 

 Προστασία ευαίσθητων δεδομένων: Χρησιμοποιήστε πρόσθετα μέτρα 

προστασίας για πληροφορίες που αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα τους (φυλή ή εθνικότητα, η θρησκεία και οι πολιτικές, 

σεξουαλικές, καταναλωτικές πεποιθήσεις τους κ.α.) 

 Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ: Συνάψτε νομικές συμφωνίες με τους 

πελάτες σας όταν πρόκειται να μεταφέρετε τα δεδομένα τους  σε χώρες 

που δεν έχουν λάβει έγκριση από τις αρχές της ΕΕ. 

 



GDPR  

ΓΙΑ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ - ΤΝΘΕΣΕ ΡΟΕ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

& ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 ΕΥΑΡΜΟΓΕ CLOUD & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΗ 

 ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 ΦΕΗ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ ΜΕ ΠΕΛΑΣΕ 

 ΣΟ ΚΤΡΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΣΗ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 ΚΑΝΟΝΕ MARKETING 

 ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 

 



ΣAΔΙΑ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗο 

18 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA MAPPING GAP ANALYSIS 

RISK ANALYSIS 

DATA 
PROTECTION 

IMPACT 
ASSESSMENT 

COMPLIANCE 
ACTION PLAN 

DATA PRIVACY 
SYSTEM 

MANAGEMENT 
AWARENESS DPO 



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΦΑΡΣΟΓΡΑ

ΥΗΗ 

▪ Αποτύπωση ροής δεδομένων ανά τμήμα 

▪ Αποτύπωση ροής δεδομένων από τμήμα σε τμήμα 

▪ Καταγραφή δικαιωμάτων πρόσβασης 

▪ Καταγραφή μέτρων ασφαλείας 

▪ Καταγραφή διαβιβάσεων 

▪ Αρχείο επεξεργασιών  

▪ Δημιουργία λίστας συνεργατών 

▪ Έλεγχος ρόλων και υφιστάμενων διαδικασιών 

 





ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α 




