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Παναγιώτης Οικονόμου 



Θα μιλήσουμε για: 

τον Κανονισμό  

 

&  

 

για όσα πρέπει να κάνουμε 



Ο Κανονισμός 



Ο Κανονισμός 

 Είναι Κανονισμός που αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και έχει ψηφιστεί από το 

Ευρωκοινοβούλιο 

 «Βάζει τάξη» στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι Δημόσιοι 

Οργανισμοί διαχειρίζονται τα Προσωπικά δεδομένα 

Ασφάλεια Δεδομένων 
Δικαιώματα Πολιτών 

(Υποκειμένων) 



Τι είναι ο GDPR 

 Ασφάλεια συστημάτων 

 Διαδικασίες και πολιτικές 

 Φυσική Ασφάλεια 

 Ασφάλεια στις συναλλαγές με 

τρίτους (π.χ. προμηθευτές, 

εργαστήρια αναφοράς) 

Ασφάλεια Δεδομένων 
Δικαιώματα Πολιτών 

(Υποκειμένων) 

 Συναίνεση 

 Δικαιώματα στη διαχείριση των 

δεδομένων: 

 Διαγραφή 

 Τροποποίηση 

 Άρση / τροποποίηση συναίνεσης 

 Φορητότητα δεδομένων 

 Κ.λπ. 



Ο Κανονισμός 

 Ορισμοί (Άρθρο 4) 

 «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο 

φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή 

έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε 

αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε 

έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, 

γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 

φυσικού προσώπου 

 «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 

διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή 

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, 



Ο Κανονισμός 

 

Συγκατάθεση 

 

 το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς 

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο 

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του 

υπευθύνου επεξεργασίας,  

 η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, 

 Κ.λπ. 



Ο Κανονισμός 

 

Συγκατάθεση 

 

 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 του προσωπικού χαρακτήρα. 

 Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο 
γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για 
συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα 
άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας 
σαφή και απλή διατύπωση. 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή 
του ανά πάσα στιγμή. 



Ο Κανονισμός 

 

Συγκατάθεση και Παιδιά 

 

 Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι 

σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή 

εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα στην εύκολη και ξεκάθαρη πληροφόρηση 

 

 Πληροφορίες που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων 

 την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά 

περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, 

 τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση 

 τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, 

 τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, εάν υπάρχουν 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα στην εύκολη και ξεκάθαρη πληροφόρηση 

 

 Πληροφορίες που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων 

 το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, 
όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

 την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και 
διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας 
που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς 
και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων 

 κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική 
υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των 
δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες 
συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα στην εύκολη και ξεκάθαρη πληροφόρηση 

 

 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

 Σκοπός της επεξεργασίας, 

 Σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

 Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να 

κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε 

τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα Διόρθωσης 

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη 

συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω 

συμπληρωματικής δήλωσης 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να 
διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

 το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η 
επεξεργασία 

 το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία 

 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα 

 … 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

 

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία, 

 το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται 
η επεξεργασία 

 το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία 

 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα 

 … 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε 

υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και 

αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να 

διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς 

αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 



Ο Κανονισμός 

 

Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 

αποφάσεων 

 

 Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή 

και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ 



Ο Κανονισμός 

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

 

 ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η 

επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR 

 τα μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την 

προστασία των δεδομένων 

 Η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού 

πιστοποίησης δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την απόδειξη της 

συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. 



Ο Κανονισμός 

 

Ασφάλεια επεξεργασίας 

 

 ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο 
επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση: 

 της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και 
της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 

 της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος 

 διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της 
επεξεργασίας 



Ο Κανονισμός 

 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 

 

 Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από 

τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή εκτός εάν η παραβίαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 



Ο Κανονισμός 

 

Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στο υποκείμενο των δεδομένων 

 

 Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε 

υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων. 



Που βρισκόμαστε σήμερα 



Που βρισκόμαστε σήμερα 

 Γνωρίζουμε μεν… δεν έχουμε κάνει και πολλά δε… 

 Μονόπλευρη αντιμετώπιση του θέματος 

 Ασφάλεια δεδομένων vs διαδικασίες διαχείρισης  

προσωπικών δεδομένων 

 

 



Τι πρέπει να κάνουμε 



Τι πρέπει να κάνουμε 

 Η συμμόρφωση οποιασδήποτε επιχείρησης με τον GDPR είναι μια σύνθετη 

διαδικασία 

 Αφορά πρωτίστως της Διοίκηση 

 Αφορά το όλο το προσωπικό 

 Αφορά όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

 Αφορά τα συστήματα της επιχείρησης 

 Αφορά τους Προμηθευτές της επιχείρησης 



Τι πρέπει να κάνουμε 

 

 

Πολιτικές 

Διαδικασίες 

Software 

Hardware Φυσική 
Πρόσβαση 

Νομική 
Υποστήριξη 

Εκπαίδευση 

Κουλτούρα 



Τα βήματα μέχρι να γίνουμε “GDPR 

Compliant” 

Gap Analysis 

Impact 

Assessment 

Αποφάσεις 

Πολιτικές 

Διαδικασίες 

Συστήματα 

(SW) 

Υποδομές 

HW 

Φυσική 

Ασφάλεια 

Πιστοποίηση 

Risk 

Assessment 



Παναγιώτης Οικονόμου 

economou@step-net.eu 

6972088835 


