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Υπνρξέσζε δηνξηζκνύ Υπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
(ΥΠΔ) (designation of a data protection officer) (Άξζξα 3739):

Πόηε ππάξρεη ππνρξέσζε δηνξηζκνύ ΥΠΔ;

• Όηαλ ε επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ δεκφζηα αξρή

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ)

• Όηαλ γίλεηαη ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
•

ππνθεηκέλσλ ζε κεγάιε θιίκαθα
Όηαλ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ
ή δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα
ζε κεγάιε θιίκαθα
Μεγάιε θιίκαθα:

 Γίλεηαη επεμεξγαζία ζεκαληηθήο πνζφηεηαο δεδνκέλσλ ή γηα κεγάιε
δηάξθεηα ή
 Δπεξεάδεηαη κεγάινο αξηζκφο πξνζψπσλ ή
 Φξεζηκνπνηείηαη λέα ηερλνινγία πνπ ειινρεχεη ςεινχο θηλδχλνπο
 Η επεμεξγαζία θαιχπηεη κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή
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Παξαδείγκαηα
• Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ αζζελψλ ζε λνζνθνκείν / θιηληθή
• Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πειαηψλ ηξάπεδαο / αζθαιηζηηθήο
•
•
•
•
•

εηαηξείαο
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πάξνρσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ κεραλήο αλαδήηεζεο γηα
δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο π.ρ. ε Google δηαθεκίδεη ηνλ CEO
θαη ην ΓΣ εηαηξείαο ζηελ Κχπξν
Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο δηαρεηξίδεηαη ηελ κηζζνδνζία ηνπ
πξνζσπηθνχ κηαο εηαηξίαο
Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ΚΚΒΠ

3

• Δπεμεξγαζία πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηαλαισηηθή

ζπκπεξηθνξά θαη ζπλήζεηεο αηφκσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο
ζθνπνχο (behavioural advertising)

• Γεκηνπξγία πξνθίι γηα εθηίκεζε θηλδχλσλ π.ρ.

αμηνιφγεζε αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, γηα πάηαμε
μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο

• Δπεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ γεν-

ηνπνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (Geo-Location Data) πειαηψλ
δηεζλνχο εηαηξίαο fast food γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο
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Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ ΥΠΔ;

• Σπκβνπιεχεη ηελ δηεχζπλζε γηα ηα αλαγθαία ηερληθά θαη νξγαλσηηθά
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ

• Σπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα γηα λα αλαγλσξίζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ (IT, Marketing, HR, λνκηθφ θ.ι.π.)

• Ξερσξίδεη γηα πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ν νξγαληζκφο ελεξγεί σο ππεχζπλνο
επεμεξγαζίαο θαη γηα πνηεο σο εθηειψλ

• Ξερσξίδεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη «θχξηεο» θαη πνηεο
«παξεπφκελεο» (πξ. 97)

• Βνεζά ηε δηεχζπλζε λα θαηαξηίζεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ην αξρείν
δξαζηεξηνηήησλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 30)

• Αλαιχεη θαη ειέγρεη θαηά πφζνλ νη επεμεξγαζίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ
Καλνληζκφ θαη ελεκεξψλεη ηε δηεχζπλζε

• Σπκβνπιεχεη ηε δηεχζπλζε ζηε ζχληαμε πνιηηηθψλ αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
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• Πξνηείλεη ηε ιήςε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη

επαιήζεπζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
ειέγρνπ
• Σπκβνπιεύεη ηελ δηεχζπλζε, εάλ ηνπ δεηεζεί πξηλ ηε
δηελέξγεηα Δθηίκεζεο Αληηθηχπνπ (ΔΑ):
1. Τε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί
2. Καηά πφζνλ ε ΔΑ ζα δηελεξγεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ ή ηξίην
(outsourcing)
3. Τηο δηθιίδεο αζθαιείαο γηα κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ
4. Καηά πφζνλ πξέπεη λα γίλεη δηαβνχιεπζε κε ηελ ΑΠΓΠΦ

(ειιείςεη κέηξσλ κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ)

• Δθπαηδεχεη θαη ζπκβνπιεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ γηα
νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ

• Βνεζά ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ λα αζθνχλ ηα
δηθαηψκαηα ηνπο
• Σπλεξγάδεηαη κε ηελ ΑΠΓΠΦ
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Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν ΥΠΔ:
Λακβάλεη κέξνο ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο
δηνίθεζεο
Υπεξέρεη ε γλψκε ηνπ ζηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν
ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: ηεθκεξίσζε απφ ηε
δηνίθεζε ηπρφλ αληίζεηεο γλψκεο
Τνπ παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο, ε θαηάιιειε ππνδνκή
θαη απαξαίηεηνη νηθνλνκηθνί πφξνη
Έρεη πξφζβαζε ζε θάζε είδνπο δεδνκέλα θαη ιακβάλεη κέξνο ζε
θάζε ζρεδηαδφκελε πξάμε επεμεξγαζίαο απφ ηελ αξρή
Έρεη πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ
Δλεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ ΑΠΓΠΦ ηδίσο γηα ηηο ΔΑ
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 δεζκεχεηαη κε ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ /







εκπηζηεπηηθφηεηαο
δελ ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
δελ απνιχεηαη νχηε πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή έθαλε ηε
δνπιεηά ηνπ. π.ρ. εάλ κία επεμεξγαζία ελέρεη πςειφ θίλδπλν
θαη ν ΥΠΓ ζπκβνπιεχζεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηε
δηελέξγεηα ΔΑ αιιά ε δηνίθεζε δηαθσλήζεη, ν ΥΠΓ δελ ζα
απνιπζεί. Απνιχεηαη γηα άιινπο ιφγνπο π.ρ. θινπή,
αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο θιπ
ινγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο
έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηα θαζήθνληα ηνπ ΥΠΓ θαη δελ
αλαιακβάλεη άιια θαζήθνληα πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε
ζπκθέξνληνο κε ηα θαζήθνληά ηνπ σο ΥΠΓ
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Σύγθξνπζε ζπκθέξνληνο ζηα θαζήθνληα πνπ εθηειεί
ππάξρεη όηαλ:
Ο ΥΠΓ θαηέρεη κία ζέζε ζηνλ Οξγαληζκφ, κε ηελ νπνία κπνξεί λα
θαζνξίζεη ην ζθνπφ θαη ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ π.ρ.

• Γεληθφο Γηεπζπληήο, Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο /
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ / Λνγηζηεξίνπ / Διεγθηηθνχ νίθνπ

• Καηψηεξεο ζέζεηο, ησλ νπνίσλ νη θάηνρνη ηνπο θαζνξίδνπλ ην
ζθνπφ θαη ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ

• Σεκ.: Ο Υπεύζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ είλαη

μερσξηζηή ζέζε από ηνλ ΥΠΔ (Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο

Οκάδαο Δξγαζίαο Άξζξνπ 29 γηα ηε Γηελέξγεηα Δθηίκεζεο
Αληηθηχπνπ)
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Δεκνζίεπζε θαη αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο
ηνπ ΥΠΔ

Ο Οξγαληζκφο δεκνζηεχεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαη
ηα αλαθνηλψλεη ζηελ ΑΠΓΠΦ. Η Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29
πξνηείλεη:
• Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ΥΠΓ (ηαρ. δηεχζπλζε,
ππεξεζηαθφ ηει. θαη/ή email) δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ νξγαληζκνχ. Η δεκνζίεπζε ηνπ νλφκαηνο ελαπφθεηηαη ζηελ
θξίζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ ΥΠΓ
• Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο (ΚΑΙ ην φλνκα ηνπ) δεκνζηεχνληαη
ζηελ εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ
• Όιεο νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ΑΠΓΠΦ
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Αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ:

•
•
•
•
•

Η πθηζηάκελε Οδεγία (95/46/ΔΚ), κεηά απφ πεξίπνπ κηα
εηθνζαεηία, ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε - δελ αληαπνθξίλεηαη
επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ιφγσ:
Τσλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ π.ρ. smartphones,
mobile banking
Τεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρεη π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην
Τεο αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο π.ρ. ίnternet
banking
Τεο επξείαο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
Τεο απμαλφκελεο δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη δηάζεζήο ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν
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Πεδίν εθαξκνγήο
• Σην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
• Όηαλ εθαξκφδεηαη ην θππξηαθφ δίθαην δπλάκεη δηεζλνχο δηθαίνπ
• Γηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξφζσπα ζε πεξηζζφηεξα
θξάηε κέιε (ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο)

• Σε επεμεξγαζία εθηφο ΔΔ γηα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληφο ΔΔ

• Σε επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη ζηελ ΔΔ γηα ππνθείκελα πνπ
βξίζθνληαη εθηφο ΔΔ

• Κύξηα εγθαηάζηαζε: νξίδεηαη, φηαλ κηα εηαηξεία έρεη
εγθαηαζηάζεηο ζε πνιιά θξάηε κέιε

 Γηα ππεύζπλν επεμεξγαζίαο: θχξηα εγθαηάζηαζε = ε

εγθαηάζηαζε φπνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο
 Γηα εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία: θχξηα εγθαηάζηαζε = ε
εγθαηάζηαζε φπνπ εθηειείηαη ε επεμεξγαζία
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Καηλνηνκίεο ηνπ Καλνληζκνύ
(α) Οκνηφκνξθε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή:
 δηακνξθψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην ρσξίο ηελ αλάγθε ςήθηζεο
εζληθήο λνκνζεζίαο
 ίδην επίπεδν λνκηθά εθηειεζηψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ,
ζε φια ηα θξάηε κέιε
 επηβνιή ηζνδχλακσλ θπξψζεσλ απφ ηηο ΑΠΓΠΦ
(β) Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ
(γ) Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ αξρψλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
(δ) Απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο
(ε) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη γηα κε πιηθή δεκία
(ζη) Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζίαο ΑΠΓΠΦ ζε δηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο
(δ) Δηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο εληαίαο ζπξίδαο (one stop shop)

(θάζε πνιίηεο θαη θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλαιιάζζεηαη κε κία
κφλν ΑΠΓΠΦ)
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(ε) Γηελέξγεηα ειέγρσλ before the event

(ζ) Πξφζβαζε απφ ηελ ΑΠΓΠΦ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ
(η) Δπηβνιή απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ
(θ) Καηάξγεζε Γλσζηνπνηήζεσλ θαη Αδεηψλ Γηαζχλδεζεο /
Γηαβίβαζεο, φπσο ηηο γλσξίδνπκε ζήκεξα
(ι) Δπζχλε ηφζν ζε ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο φζν θαη ζε
εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία
(κ) Απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθαηάζεζε: θαηαξγείηαη
ε ζησπεξή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
θαη εηζάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ
απφδεημε χπαξμεο ζπγθαηάζεζεο
(λ) Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Υπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ
14
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Καηλνύξηνη Οξηζκνί (άξζξν 4)

 θαηάξηηζε πξνθίι: απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία κε ηελ

νπνία αμηνινγνχληαη πξνζσπηθέο πηπρέο π.ρ. απφδνζε ζηελ
εξγαζία, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πγεία, ζέζε/κεηαθίλεζε
θπζηθνχ πξνζψπνπ
Δπηηξέπεηαη φηαλ ηεξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο
επεμεξγαζίαο θαη νη ιφγνη ηεο επεμεξγαζίαο είλαη
λφκηκνη
 γελεηηθά δεδνκέλα: δεδνκέλα πνπ θιεξνλνκήζεθαλ ή
απνθηήζεθαλ απφ αλάιπζε βηνινγηθνχ δείγκαηνο θαη
παξέρνπλ κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ή θπζηνινγία
π.ρ. DNA
 βηνκεηξηθά δεδνκέλα: δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
εηδηθή ηερληθή επεμεξγαζία θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε θπζηθνχ πξνζψπνπ π.ρ. εηθφλεο
πξνζψπνπ, δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα
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 ςεπδσλπκνπνίεζε: επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη ψζηε ηα

δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηήζνπλ θπζηθφ πξφζσπν, ρσξίο
ηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – νη ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη ρσξηζηά θαη ππφθεηληαη ζε ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ζε ηαπηνπνηεκέλν πξφζσπν
Δληζρχεη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ Αξρή ηεο
Λνγνδνζίαο αθνχ απνδεηθλχεη ζπκκφξθσζε
Μπνξεί λα επηηεπρζεί κε θξππηνγξάθεζε ησλ
αλαγλσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο.
Π.ρ. Η θξάζε «Ο Πέηξνο Αληξένπ γελλήζεθε ζηηο 25
Ιαλνπαξίνπ 1970, δηακέλεη ζηε Λεκεζφ θαη εξγάδεηαη ζε
ηξάπεδα», κπνξεί λα θαηαζηεί ςεπδψλπκε σο εμήο:
« Ο Π.Α. 1970 δηακέλεη ζηε Λεκεζφ θαη εξγάδεηαη ζε
ηξάπεδα» ή
« Ο 48 δηακέλεη ζηε Λεκεζφ θαη εξγάδεηαη ζε ηξάπεδα» ή
«Ο ΒΦΓ43ΓΑ δηακέλεη ζηε Λεκεζφ θαη εξγάδεηαη ζε
ηξάπεδα» (έρεη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα)
16

8

 παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ: παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο



•

•


πνπ νδεγεί ζε ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, παξάλνκε
δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε θ.ι.π.
θύξηα εγθαηάζηαζε: φηαλ πξφθεηηαη γηα ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε
εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηζζφηεξα θκ - θχξηα εγθαηάζηαζε είλαη ν ηφπνο
ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ ΔΔ. Αλ φκσο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
ζε άιιε εγθαηάζηαζε ζηελ ΔΔ, ζεσξείηαη απηή ε θχξηα εγθαηάζηαζε
δηαζπλνξηαθή επεμεξγαζία:
ε επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη φηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή
εθηειψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θκ ηεο ΔΔ
ε επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη ζηε κία κφλν εγθαηάζηαζε ηνπ
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα αιιά επεξεάδεη ππνθείκελα
ησλ δεδνκέλσλ ζε πεξηζζφηεξα θκ
ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηώλ: ππεξεζία πνπ
παξέρεηαη ζπλήζσο έλαληη ακνηβήο, κε ειεθηξνληθά κέζα, εμ
απνζηάζεσο (ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ είλαη ηαπηφρξνλα παξφληα)
θαηφπηλ παξαγγειίαο ελφο απνδέθηε ππεξεζηψλ. Π.ρ. Youtube,
Amazon, Ebay
17

Δηεύξπλζε ελλνηώλ (άξζξα 4, 7, 8)

 Απιά δεδνκέλα – δεδνκέλα ζέζεο θαη επηγξακκηθά (on
line) αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηα νπνία
παξέρνληαη απφ ζπζθεπέο, εθαξκνγέο, εξγαιεία θαη
πξσηφθνιια ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ π.ρ.
IP address, εληνπηζκφο ζέζεο κέζσ GPS)

 Εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ (πξψελ επαίζζεηα
δεδνκέλα) – γελεηηθά θαη βηνκεηξηθά

18
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 Σπγθαηάζεζε: δελ ππήξρε αληίζηνηρε πξφλνηα ζηελ

Οδεγία γηα απόδεημε ιήςεο ζπγθαηάζεζεο. Τψξα ηίζεληαη
απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθαηάζεζε

• O ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ην
άηνκν έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ

• Τν θείκελν ζπγθαηάζεζεο είλαη θαηαλνεηφ, κε ζαθή θαη
απιή δηαηχπσζε θαη μερσξηζηφ απφ αιιά ζέκαηα

• Γηθαίσκα αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο αλά πάζα ζηηγκή
• Διεχζεξε ζπγθαηάζεζε ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο: ην άηνκν
είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη θαη δελ δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν
εμαπάηεζεο, εθθνβηζκνχ, εμαλαγθαζκνχ ή ζεκαληηθψλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ εάλ δελ ζπγθαηαηεζεί

19

 Σπγθαηάζεζε παηδηνύ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηώλ
π.ρ. e-government, e-commerce, eBay, Amazon, gambling

• Η επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παηδηνχ είλαη ζχλλνκε
εάλ ην παηδί είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 ρξνλψλ. Δάλ ην παηδί είλαη
θάησ ησλ 16 εηψλ, απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ
πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλά ηνπ

• Τα ΚΜ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην φξην ειηθίαο, φρη φκσο θάησ ησλ
13, κε εθαξκνζηηθή δηάηαμε

• Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο επαιεζεχεη φηη ε ζπγθαηάζεζε
παξέρεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία

20

10

Αξρέο λόκηκεο επεμεξγαζίαο (άξζξν 5)

 Δηζάγεηαη ε Αξρή ηεο Λνγνδνζίαο:
Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη, αλά πάζα ζηηγκή, λα θαζνξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηα
θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 32), γηα λα
δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. Τα κέηξα απηά επαλεμεηάδνληαη θαη
επηθαηξνπνηνχληαη θάζε 3 ρξφληα ή φηαλ απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ αηφκσλ (θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο
Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29)

 Οη ππφινηπεο αξρέο παξακέλνπλ φκνηεο κε ηελ Οδεγία:
 1. Αξρή ηεο λνκηκόηεηαο, αληηθεηκεληθόηεηαο θαη δηαθάλεηαο ηεο
επεμεξγαζίαο (lawfulness, fairness and transparency):

• Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε λφκηκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία κε

δηαθαλή ηξφπν:
• Η ελεκέξσζε είλαη ζπλνπηηθή, εχθνια πξνζβάζηκε θαη θαηαλνεηή.
Φξεζηκνπνηείηαη ζαθήο θαη απιή δηαηχπσζε
• Ο νξγαληζκφο απνδεηθλχεη φηη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ είλαη
δηαθαλείο . Γη’ απηφ, εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ ηα δεδνκέλα ηπγράλνπλ
επεμεξγαζίαο, πνηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ θαη πσο απηά αζθνχληαη
21

2. Αξρή ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ ζθνπνύ (purpose limitation):
Τα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνχο θαη λφκηκνπο
ζθνπνχο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία αζχκβαηε κε ηνπο
αξρηθνχο ζθνπνχο
Σεκ.: πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην
δεκφζην ζπκθέξνλ ή ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο δελ ζεσξείηαη αζχκβαηε κε ηνπο αξρηθνχο
ζθνπνχο (δελ απαηηείηαη Άδεηα απφ ηελ ΑΠΓΠΦ γηα ηελ πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία)
3. Αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ
(data minimisation): Τα δεδνκέλα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο
είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο
ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ αξρηθά ζπιιεγεί

22
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4. Αξρή ηεο αθξίβεηαο (accuracy): Λακβάλνληαη κέηξα
πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη αθξηβή,
δηαγξάθνληαη ή δηνξζψλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε
5. Αξρή ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο πεξηόδνπ απνζήθεπζεο
(storage limitation):
Τα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε
ησλ αηφκσλ κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ. Γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα:
γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο
επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, κε ηε
ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ
6. Αξρή ηεο αθεξαηόηεηαο θαη εκπηζηεπηηθόηεηαο:
(integrity and confidentiality):
Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά
ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπο
23

Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία απιώλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (άξζξν 6 – Πξ. 40-50)

•
•
•
•
•
•

Έρεη δνζεί ε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ
Γηα εθηέιεζε ζχκβαζεο
Γηα έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ νξγαληζκνχ
Γηα δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ αηφκνπ
(αλζξσπηζηηθνί ζθνπνί π.ρ. επηδεκίεο, αληαπφθξηζε
ζε θαηαζηξνθέο)
Γηα δεκφζην ζπκθέξνλ ή άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο
Γηα ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ
ηξίηνπ
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Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία εηδηθώλ θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (Άξζξν 9)
Καηά θαλφλα απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο

 Δπηηξέπεηαη φηαλ:
(α) ππάξρεη ζπγθαηάζεζε
(β) ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ (θαη ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο – λέα πξφλνηα)
(γ) γηα δσηηθφ ζπκθέξνλ (αλζξσπηζηηθνί ζθνπνί π.ρ. επηδεκίεο,
αληαπφθξηζε ζε θαηαζηξνθέο)

(δ) γηα δξαζηεξηφηεηεο ηδξχκαηνο, νξγάλσζεο ή άιινπ κε
θεξδνζθνπηθνχ θνξέα κε πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή
ζπλδηθαιηζηηθφ ζηφρν – αθνξά ηα κέιε ή (ηα πξψελ κέιε ηνπ - λέα
πξφλνηα) ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη ηα
δεδνκέλα δελ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο
25

(ε) γηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ην άηνκν

(ζη) γηα ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ
(δ) γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο

(ε) γηα πξνιεπηηθή ή επαγγεικαηηθή ηαηξηθή, εθηίκεζε ηθαλφηεηαο
εξγαζίαο, ηαηξηθή δηάγλσζε, πγεηνλνκηθή ή θνηλσληθή πεξίζαιςε ή
ζεξαπεία ή δηαρείξηζε πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ
δπλάκεη λφκνπ (π.ρ. πηιφηνη ή κάγεηξνη) ή ζχκβαζεο κε επαγγεικαηία
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην
(ζ) γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο: π.ρ. δεκφζηα πγείαο, δηαζθάιηζε
πςειψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη ησλ θαξκάθσλ
(η) γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ (λέα
πξόλνηα), γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο
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Πόηε είλαη λόκηκε ε επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
πνπ αθνξνύλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα (Άξζξν 10)

• Γηα επαγγέικαηα πνπ επηβάιιεη ν λφκνο π.ρ. γηα απνθπγή

εξγνδφηεζεο αηφκσλ ζε ζρνιεία πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα
αδηθήκαηα ζεμνπαιηθήο θχζεο / αηφκσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ
γηα μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο ζε ηξάπεδα
• Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ππάιιειν
Πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ αθφκα θαη φηαλ δελ
πξνβιέπεηαη απφ λφκν, δεδνκέλνπ φηη έρεη ζπλάθεηα κε ην
ζθνπφ πνπ επηδηψθεη
• Ο εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα δεηήζεη Πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ
Πνηληθνχ Μεηξψνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ, ε νπνία
πξέπεη λα δίλεηαη ειεχζεξα
• Αξρείν πξνεγνχκελσλ θαηαδηθψλ ηεξείηαη κφλν απφ ηελ
Αζηπλνκία
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Ελδπλάκσζε Δηθαησκάησλ
• Δηθαίσκα ελεκέξσζεο (Right to be provided with information)
(Άξζξα 12 - 14)

Η ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλνπηηθή, δηαθαλή, θαηαλνεηή θαη
εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή, ρξεζηκνπνηψληαο ζαθή θαη απιή δηαηχπσζε,
ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξία απεπζπλφκελε ζε παηδηά
 Απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ζπγθαηάζεζεο ηφζν ζε
ελήιηθνπο (άξζξα 6, 7) φζν θαη ζε παηδηά (άξζξν 8)

• Δηθαίσκα πξόζβαζεο (Right of access) (Άξζξν 15)
To ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη πιεξνθνξίεο πνπ ην
αθνξνχλ ηηο νπνίεο ην ίδην ή άιιν πξφζσπν έδσζε ζηνλ ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο – Καηαξγείηαη ην ηέινο ησλ €17
 Έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή
 Πιεξνθνξίεο γηα απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι
 Γηθαίσκα παξνρήο αληηγξάθνπ, λννπκέλνπ φηη δελ επεξεάδεη
δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα άιισλ πξνζψπσλ
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• Δηθαίσκα δηόξζσζεο (Right to rectification) (Άξζξν 16)
 Τν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε δηφξζσζε ησλ αλαθξηβψλ
δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε

 Γηθαίσκα ζπκπιήξσζεο ειιεηπψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κεηαμχ
άιισλ, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο (Πξ. 65)

• Δηθαίσκα δηαγξαθήο «Δηθαίσκα ζηε ιήζε» (Right to erasure

•
•
•
•
•
•

– “right to be forgotten”) (Άξζξν 17)
Τν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ φηαλ:
δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα
αλάθιεζε ζπγθαηάζεζεο απφ ην ππνθείκελν
ην ππνθείκελν αληηηίζεηαη ζηελ επεμεξγαζία (Άξζξν 21)
παξάλνκε επεμεξγαζία
ππνρξέσζε απφ λφκν
ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ παηδί φηαλ ζπλαίλεζε
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 Δάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη δεκνζηνπνηήζεη ηα

δεδνκέλα έρεη ππνρξέσζε, λα ελεκεξψζεη φινπο φζνη ηα
έρνπλ αλαδεκνζηεχζεη φηη ην ππνθείκελν δήηεζε ηε δηαγξαθή
ηνπο

 ΔΕΝ εθαξκόδεηαη όηαλ:
• Ιζρχεη ειεπζεξία έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο π.ρ. ην θνηλφ
•
•
•
•

έρεη ελδηαθέξνλ λα γλσξίδεη γηα έλα έγθιεκα πνπ είλαη ζε
εμέιημε
Υπάξρεη ππνρξέσζε απφ λφκν
Υπεξέρεη δεκφζην ζπκθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
Γηα επηζηεκνληθνχο, ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο & αξρεηνζέηεζεο
Γηα άζθεζε λνκηθψλ αμηψζεσλ
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 Τν δηθαίσκα ζηε ιήζε εληζρχεη ην δηθαίσκα δηαγξαθήο:
• Αθνξά ζην δηθαίσκα δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν*, πνπ ην άηνκν δελ
επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε ηνπο δηφηη ηνπ πξνθαινχλ βιάβε θαη δελ είλαη πιένλ
ρξήζηκα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ
* π.ρ. απφ απνηειέζκαηα κεραλψλ αλαδήηεζεο φπσο Google θαη απφ κέζα

θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο facebook, twitter θαη Linkedin

• Πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ

•
1.
2.
3.
4.

πνπ «δελ μερλά πνηέ»: έλα ζθάικα δελ κπνξεί λα ζηηγκαηίζεη ην άηνκν γηα ην
ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ
Παξαδείγκαηα:
Τν ππνθείκελν κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή απφ ην δηαδίθηπν πεξηερνκέλνπ
πνπ ην αθνξά, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζε θνηλσληθφ δίθηπν φηαλ ήηαλ παηδί
θαη δελ είρε πιήξε επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ
Τν ππνθείκελν κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή απφ ην δηαδίθηπν νδπλεξψλ
θαη δπζάξεζησλ ππνζέζεσλ ηνπ παξειζφληνο ηνπ
Τν ππνθείκελν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε ελφο βίληεν ζεμνπαιηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ ηνλ ζίγεη
Υπφζεζε Google Spain
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• Δηθαίσκα πεξηνξηζκνύ (Right to restriction) (Άξζξν
18)

 Σηελ Οδεγία πξνυπήξρε ν «πεξηνξηζκφο» σο «θιείδσκα» ησλ
δεδνκέλσλ

 Μέζνδνη πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο είλαη: (α) ε

πξνζσξηλή κεηαθίλεζε επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ζε άιιν
ζχζηεκα, (β) ε αθαίξεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ
επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο (γ) ε πξνζσξηλή
αθαίξεζε δεκνζηεπκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηζηνζειίδα

 Σε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία:
• Ο πεξηνξηζκφο δηαζθαιίδεηαη κε ηερληθά κέζα έηζη ψζηε
ηα δεδνκέλα λα κελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ή λα κελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ
• Αλαγξάθεηαη ζην ζχζηεκα φηη ε επεμεξγαζία είλαη
πεξηνξηζκέλε
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 Μπνξεί λα αζθεζεί όηαλ:
• ην άηνκν ακθηζβεηεί ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη
•
•
•

δεηά λα πεξηνξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ κέρξη ν νξγαληζκφο λα
επαιεζεχζεη ηελ αθξίβεηα ηνπο
ε επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε θαη ην άηνκν δεηά λα πεξηνξηζηνχλ ηα
δεδνκέλα ηνπ αληί λα δηαγξαθνχλ
ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα αιιά δεηνχληαη απφ ην
ππνθείκελν γηα λνκηθή αμίσζε
ην άηνκν έρεη αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία (άξζξν 21) θαη δεηά ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εηο αλακνλή ηεο επαιήζεπζεο ηνπ θαηά
πφζν νη ιφγνη ηνπ νξγαληζκνχ ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ δηθψλ ηνπ

 Όηαλ γίλεη πεξηνξηζκφο, επεμεξγαζία επηηξέπεηαη κφλν κε ζπγθαηάζεζε
ή γηα λνκηθή αμίσζε ή γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο

 Παξάδεηγκα: θπζηθφ πξφζσπν ηζρπξίδεηαη φηη είλαη παξάλνκε ε

απνζηνιή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απφ εκπνξηθφ θαηάζηεκα. Αληί λα
δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπο δεηά ηνλ πξνζσξηλφ πεξηνξηζκφ ηνπο
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• Δηθαίσκα ζηε θνξεηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ
(Right to data portability) (Άξζξν 20)

 Δίλαη ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ λα ιακβάλεη

έλα ππνζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ
θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία απφ ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο, ζε ςεθηαθή κνξθή (ζε κνξθή αλαγλψζηκε, ηφζν
απφ ηνλ άλζξσπν φζν θαη απφ ην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα
ηνπ άιινπ νξγαληζκνχ) θαη λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα απηά γηα
πεξαηηέξσ πξνζσπηθή ρξήζε

 Η απνζήθεπζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηδησηηθή ζπζθεπή ή ηδησηηθφ
ππνινγηζηηθφ ζχλλεθν, ρσξίο, θαη’ αλάγθε, δηαβίβαζε ησλ
δεδνκέλσλ ζε άιιν ππεχζπλν επεμεξγαζίαο
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 Σην πεδίν αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο εκπίπηνπλ:
• Τα ςεπδψλπκα δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ

αδηακθηζβήηεηα κε ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ
• Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ
ή πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ

 Σην πεδίν αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο ΔΕΝ εκπίπηνπλ:
• Γεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ από ηε κεηέπεηηα αλάιπζε ηεο

ζπκπεξηθνξάο
• Γεδνκέλα ηα νπνία δεκηνπξγεί ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο
ζην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ π.ρ. κέζσ
δηαδηθαζίαο εμαηνκίθεπζεο (customisation), δειαδή απνηεινχλ
δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη ή ζπλάγνληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ
παξέρεη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ
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• Τν δηθαίσκα θνξεηόηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί όηαλ:

 ε επεμεξγαζία είλαη απηνκαηνπνηεκέλε ΚΑΙ
 ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
γηα ηελ επεμεξγαζία ή ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζχκβαζε
ΚΑΙ
 ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα έρνπλ δνζεί ζηνλ νξγαληζκφ απφ ην
ΙΓΙΟ ην άηνκν ΚΑΙ
 δελ επεξεάδνληαη δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο
άιισλ (πεξηιακβάλνπλ επαγγεικαηηθφ απφξξεην, πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία, πξνζηαζία ινγηζκηθνχ)
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Παξαδείγκαηα:

• Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα

ηνπο απφ κηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε άιιε

• Οη αζθαιηδφκελνη απφ κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζε άιιε
• Άηνκα ζα κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ ηνλ θαηάινγν

επαθψλ ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή webmail πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ, π.ρ. κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ
θαηαιφγνπ ησλ θαιεζκέλσλ ζε έλα γάκν

• Άηνκα ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ
δεδνκέλα θίλεζεο θαη ζέζεο
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 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ κπνξεί λα απνξξίπηεη αίηεκα
θνξεηφηεηαο ζηε βάζε ηεο παξαβίαζεο άιινπ ζπκβαηηθνχ
δηθαηψκαηνο (π.ρ. αλεμφθιεην ρξένο ή εκπνξηθή δηαθνξά κε ην
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ)

 Έλαο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα
γηα πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ απηφ πνπ ρξεηάδεηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο, απιά επεηδή
κεηαγελέζηεξα κπνξεί λα αζθεζεί ην δηθαίσκα ηεο θνξεηφηεηαο

 Τν δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηε
δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ ππεχζπλνπ
επεμεξγαζίαο

 Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δεηήζεη ηε
δηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ, κεηά ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο θνξεηφηεηαο
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 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη:
 ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη κε αζθάιεηα (κέζσ

θξππηνγξάθεζεο)
 ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη ζηνλ ζσζηφ πξννξηζκφ (κέζσ
αμηφπηζησλ κέηξσλ επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο),
 ηα δεδνκέλα πνπ παξακέλνπλ ζην ζχζηεκά ηνπ είλαη
πξνζηαηεπκέλα,

 Ο παξαιήπηεο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε
λα δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξζεθαλ είλαη
αλάινγα ησλ δηθψλ ηνπ ζθνπψλ
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 Όηαλ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο ιχζεηο γηα ηε κεηαθνξά,
πξέπεη λα επηιέγεηαη απηή πνπ επλνεί ην ππνθείκελν

 Τν δηθαίσκα ηεο θνξεηφηεηαο αζθείηαη δσξεάλ
(εθηφο αλ είλαη επαλαιακβαλφκελν)

 Τν δηθαίσκα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί κέζα ζε 1 κήλα απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο αιιηψο ην ππνθείκελν
ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα ην ηθαλνπνηεζεί
θαη έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ επνπηηθή αξρή
θαη άζθεζεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο

 ΓΔΝ ηζρχεη φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα
δεκφζην ζπκθέξνλ ή άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο Πξ. 68
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• Δηθαίσκα ελαληίσζεο (Right to object) (Άξζξν 21)
 Τν ππνθείκελν έρεη ην δηθαίσκα λα ελαληησζεί ζηελ επεμεξγαζία
πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ηδίσο γηα ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο
πξνψζεζεο, κφλν φηαλ:
(α) ε επεμεξγαζία εθηειείηαη γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή άζθεζεο
δεκφζηαο εμνπζίαο ή
(β) ε επεμεξγαζία εθηειείηαη γηα εμππεξέηεζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηξίηνπ

 Η ελαληίσζε κπνξεί λα αζθεζεί θαη κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα
 Σηακαηά ε επεμεξγαζία κεηά ηελ ελαληίσζε, εθηφο αλ ν ππεχζπλνο
επεμεξγαζίαο θαηαδείμεη ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ

 Αλ ε επεμεξγαζία εθηειείηαη γηα επηζηεκνληθνχο, ηζηνξηθνχο ή ζηαηηζηηθνχο


ζθνπνχο, ε ελαληίσζε αζθείηαη κφλν φηαλ ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζην
έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ ηξίηνπ
Παξάδεηγκα: Παλεπηζηήκην έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα δηαηεξεί πξνζσπηθά
δεδνκέλα θνηηεηψλ γηα επηζηεκνληθνχο/ηζηνξηθνχο/ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Σε
ηέηνηα πεξίπησζε πξψελ θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα ελαληησζεί
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• Δηθαίσκα αληίξξεζεο ζε απηνκαηνπνηεκέλε απόθαζε

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι
(Right to object to automated decision-making, including
profiling) (Άξζξν 22)

 Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα κελ ππφθεηηαη ζε

απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, ε νπνία ην επεξεάδεη
ζεκαληηθά

 Ιζρχεη θαη γηα απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα
(Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Άξζξνπ 29)
Π.ρ. ην ππνθείκελν δηθαηνχηαη λα αληηηαρζεί ζε απηνκαηνπνηεκέλε
επεμεξγαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ ηνπ φπσο ηελ πγεία,
αμηνπηζηία, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, επίδνζε ζηελ εξγαζία
Π.ρ. ην παηδί δηθαηνχηαη λα κελ ππφθεηηαη ζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε
απηνκαηνπνηεκέλα ή κε κέζα π.ρ. ζην ζρνιείν ή ζε εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
42
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 ΓΔΝ κπνξεί λα αζθεζεί ην δηθαίσκα, φηαλ ε απφθαζε:
(α) είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο*. Π.ρ. ζχκβαζε
εξγαζίαο, ζχκβαζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξάπεδα,
αζθαιηζηηθή εηαηξεία
(β) επηηξέπεηαη απφ λφκν
(γ) βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε γηα απιά δεδνκέλα*. Π.ρ. θπζηθφ
πξφζσπν δίλεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζε πάξνρν
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ γηα λα γίλεη ζπλδξνκεηήο θαη
ιακβάλεηαη απφθαζε φηη ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν δελ θαιχπηεη
ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ
* ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη άιια

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, ειεπζεξηψλ θαη
ζπκθεξφλησλ ησλ ππνθεηκέλσλ π.ρ. έθθξαζε άπνςεο θαη
ακθηζβήηεζεο ηεο απφθαζεο

43

 Δπηηξέπεηαη ε ιήςε απηνκαηνπνηεκέλεο απφθαζεο πνπ αθνξά

εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ κφλν εάλ ε επεμεξγαζία ηνπο
βαζίζηεθε ζηε ζπγθαηάζεζε ή ζην δεκφζην ζπκθέξνλ/δεκφζηα
εμνπζία
Π.ρ. Γεκφζηα αξρή δηθαηνχηαη λα ιάβεη απηνκαηνπνηεκέλε
απφθαζε γηα αηηεηέο επηδφκαηνο βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
έδσζαλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πγείαο π.ρ.
αληθαλφηεηα γηα εξγαζία, ςπρνινγηθή πγεία)
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Απζηεξόηαηεο Υπνρξεώζεηο Υπεύζπλσλ Επεμεξγαζίαο

1. Λήςε ζπγθαηάζεζεο γηα αλήιηθνπο θάησ ησλ 16 ζε
ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηώλ
(Άξζξν 8)
Όηαλ πξνζθέξεηαη κία ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο απεπζείαο ζε παηδί
θάησ ησλ 16 εηψλ, δελ αξθεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηελ
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ αιιά ρξεηάδεηαη θαη ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα / θεδεκφλα ηνπο
2. Φέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο όζνλ αθνξά ζηελ
παξνρή ζπγθαηάζεζεο (Άξζξν 7)
 Η δήισζε ζπγθαηάζεζεο γηα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλε ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα
 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα απνδείμεη φηη έιαβε ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ
 Τν άηνκν κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλά πάζα ζηηγκή
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3. Υπνρξέσζε θαηαζθεπαζηώλ ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη
εμ΄νξηζκνύ (privacy by default and by design) (Άξζξν 25)

 Καηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θάζε ππεξεζίαο ή πξντφληνο, ν ππεχζπλνο



επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα
(ηερλνινγία θαη δηαδηθαζίεο):
φπσο ε ςεπδσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν πνπ λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ π.ρ. ειαρηζηνπνίεζε (φζνλ αθνξά ην εχξνο ησλ δεδνκέλσλ, ην

βαζκφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ απνζήθεπζε)

 ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πξνάγνπλ ηε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία,

κε ηξφπν πνπ ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ επεμεξγαζία θαη ν
νξγαληζκφο λα δεκηνπξγεί θαη λα βειηηψλεη ηα κέηξα αζθαιείαο

 Δγθεθξηκέλνο κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο (άξζξν 42) απνδεηθλχεη ηε
ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο (Πξ. 78)

 Παξάδεηγκα: νη θαηαζθεπαζηέο έμππλσλ ζπζθεπψλ δηαζθαιίδνπλ φηη,

δηαηεξείηαη ε αλσλπκία ησλ πξνζψπσλ πνπ αγνξάδνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη νη
ζρεδηαζηέο εθαξκνγψλ (applications) ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
ρξήζηεο, κφλν ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεη ν Καλνληζκφο
46
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Από θνηλνύ ππεύζπλνη επεμεξγαζίαο (Άξζξν 26 )

 Μπνξεί λα ππάξρνπλ 2 ή πεξηζζφηεξνη ζπλ-ππεχζπλνη
επεμεξγαζίαο

 Καζνξίδνπλ κε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία θαη κε δηαθάλεηα ηηο
αληίζηνηρεο επζχλεο ηνπο

 Η ζπκθσλία θαζνξίδεη θαη ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηθαλνπνίεζε
ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ

 Η νπζία ηεο ζπκθσλίαο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ
 Σηε ζπκθσλία δχλαηαη λα αλαθέξεηαη έλα ζεκείν
επηθνηλσλίαο

 Τν ππνθείκελν κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζε θάζε
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο
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6. Υπνρξέσζε εθπξνζώπεζεο ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο ή
εθηεινύλησλ ηελ επεμεξγαζία κε εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Έλσζε
(Άξζξν 27)

 Υπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία πνπ ΓΔΝ είλαη

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΔΔ νξίδεη γξαπηψο εθπξφζσπν ηνπ ζηελ ΔΔ, πνπ
ελεξγεί θαη’ εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ/ εθηεινχληα

 Ο εθπξφζσπνο ελεξγεί σο ζεκείν επαθήο κε ηελ ΑΠΓΠΦ θαη κε
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (one stop shop)

 ΓΔΝ νξίδεηαη εθπξφζσπνο φηαλ:
(α) ε επεμεξγαζία είλαη πεξηζηαζηαθή, δελ πεξηιακβάλεη, ζε κεγάιν βαζκφ,
επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ
πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα
(β) ε επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ δεκφζηα αξρή ή θνξέα

 Ο εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ΚΜ φπνπ βξίζθνληαη ηα
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπο
(γηα πξνζθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή ησλ νπνίσλ παξαθνινπζεί ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο)
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7. Τήξεζε αξρείσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο
(records of processing activities) (Άξζξν 30 )

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ έρνπλ ππνρξέσζε λα
ηεξνύλ εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά αξρείν δξαζηεξηνηήησλ

 Οη πιεξνθνξίεο ζην ελ ιφγσ αξρείν είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ
πεξηιακβάλεη ην πθηζηάκελν έληππν Γλσζηνπνίεζεο

 Τν αξρείν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο ΑΠΓΠΦ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο γηα
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο

 Η ηήξεζε ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
επεμεξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ:

(α) ν νξγαληζκφο απαζρνιεί πάλσ απφ 250 άηνκα
(β) φηαλ ε επεμεξγαζία δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ
(γ) ε επεμεξγαζία δελ είλαη πεξηζηαζηαθή
(δ) ε επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ή
πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα
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8. Υπνρξέσζε ηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο
(security of processing) (Άξζξν 32):

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία

αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο επεμεξγαζίαο θαη εθαξκφδεη
κέηξα γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπο π.ρ. κέζσ θξππηνγξάθεζεο

 Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ επηπέδνπ αζθαιείαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
επεμεξγαζία (π.ρ. απφ παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα θ.ι.π.)

 Η ηήξεζε εγθεθξηκέλνπ θψδηθα δενληνινγίαο ή εγθεθξηκέλνπ
κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο είλαη ζηνηρείν ζπκκφξθσζεο
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9. Υπνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο παξαβηάζεσλ αζθάιεηαο
(notification of a personal data breach) (Άξζξν 33)

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ γλσζηνπνηεί ακέζσο θαη φρη πεξάλ ησλ 72 σξώλ απφ ηε
ζηηγκή πνπ απνθηά γλψζε ηνπ γεγνλφηνο, ηελ παξαβίαζε ζηελ ΑΠΓΠΦ,
εθηφο αλ ε παξαβίαζε δελ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν. Μεηά ηηο 72
ψξεο, ινγνδνηεί ζηελ ΑΠΓΠΦ

 Ο εθηειψλ ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κφιηο αληηιεθζεί
παξαβίαζε

 Η γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην:
(α) ηε θχζε ηεο παξαβίαζεο θαη αξηζκφ ησλ επεξεαδφκελσλ
(β) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ΥΠΓ ή άιινπ γηα πιεξνθνξίεο
(γ) ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο
(δ) ιεθζέληα ή πξνηεηλφκελα κέηξα

 Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζηελ ΑΠΓΠΦ ζηαδηαθά, ρσξίο
φκσο θαζπζηέξεζε
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10. Υπνρξέσζε αλαθνίλσζεο παξαβηάζεσλ αζθάιεηαο
(communication of a personal data breach) (Άξζξν 34)

 Η παξαβίαζε αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζην επεξεαδφκελν άηνκν φηαλ
ππάξρεη ςειφο θίλδπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ

 Πεξηγξάθεηαη ε θχζε ηεο παξαβίαζεο θαη ηα ιεθζέληα κέηξα
 Η αλαθνίλσζε δελ απαηηείηαη, εάλ:
(α) είραλ ήδε εθαξκνζηεί θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ζηα δεδνκέλα
πνπ αθνξά ε παξαβίαζε φπσο π.ρ. θξππηνγξάθεζε
(β) ιήθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ππάξρεη
θίλδπλνο πιένλ
(γ) πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο (γίλεηαη φκσο δεκφζηα
αλαθνίλσζε ή παξφκνην κέηξν γηα ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ
πξνζψπσλ)

 Δάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ηελ παξαβίαζε

ησλ δεδνκέλσλ ζην επεξεαδφκελν άηνκν, ε ΑΠΓΠΦ κπνξεί λα ηνπ
δεηήζεη λα ην πξάμεη ή κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη πιεξνχηαη νπνηαδήπνηε
απφ ηηο εμαηξέζεηο
52
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11. Εθηίκεζε Αληηθηύπνπ (ΕΑ) (impact assessment)
(Άξζξν 35) θαη Πξνεγνύκελε Δηαβνύιεπζε (Άξζξν 36):

 Σεκαληηθφ εξγαιείν ζπκκφξθσζεο κε ηελ Αξρή ηεο Λνγνδνζίαο
 Δληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο επεμεξγαζίαο θαη θαζνξίδεη ηα κέηξα
πνπ ζα ιεθζνχλ γηα αληηκεηψπηζε/ειαρηζηνπνίεζε ηνπο

 Δηελεξγείηαη από ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κε ηε

βνήζεηα/ζπκβνπιή ηνπ ΥΠΔ:
• Γελ απαηηείηαη ζε θάζε πξάμε επεμεξγαζίαο αιιά κόλν όηαλ
ππάξρεη πςειόο θίλδπλνο (ηδίσο κε ηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηώλ) γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ
θπζηθώλ πξνζώπσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη επεμεξγαζηψλ πξηλ

ηηο 25.05.2018, δεδνκέλνπ φηη, ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ πςειφ
θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ.
Π.ρ. ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ κηα λέα ηερλνινγία ή επεηδή ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ

• Πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία (δει. ζην ζρεδηαζκό ηεο πξάμεο
επεμεξγαζίαο) θαη ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ν
θίλδπλνο ή θάζε 3 ρξφληα
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• Δάλ ε επεμεξγαζία ελ φισ ή ελ κέξεη εθηειείηαη από εθηεινύληα
ηελ επεμεξγαζία, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα
ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηελέξγεηα ηεο ΔΑ θαη
λα παξάζρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία

• Όπνπ ελδείθλπηαη, δεηείηαη ε γλώκε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ

δεδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο γηα ηε ζρεδηαδφκελε
επεμεξγαζία
Π.ρ. κέζσ (α) κειέηεο/έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ θαη ηα κέζα
ηεο επεμεξγαζίαο, (β) γξαπηνχ εξσηήκαηνο πξνο ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, (γ) εξσηεκαηνιφγηνπ πξνο ηνπο
πειάηεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο

• Δάλ ε ηειηθή απφθαζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο δηαθέξεη απφ

ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ή δελ έρεη δεηεζεί
θαλ γλψκε ησλ ππνθεηκέλσλ (π.ρ. θάηη ηέηνην ζα δηαθηλδχλεπε ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξείαο),
ηφηε νη ιφγνη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη γξαπηψο
54
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• Σην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
ηεξεί «αξρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο» θαη πξέπεη λα
αμηνινγεί αλ ε επεμεξγαζία ελδέρεηαη λα επηθέξεη πςειφ θίλδπλν

• Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη αξκφδηνο λα επηιέμεη ηε
κεζνδνινγία ηεο ΕΑ (παξαδείγκαηα παξαηίζεληαη ζην
Παξάξηεκα 1 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Οκάδαο
Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 γηα ηε δηελέξγεηα ΔΑ), ε νπνία ζα
πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2
ησλ ελ ιόγσ Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ

• Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο απνθαζίδεη θαηά πφζν ζα δεκνζηεχζεη
ηελ ΔΑ – ε δεκνζίεπζε κηαο ζχλνςεο ζα κπνξνχζε λα πξναγάγεη
ηελ εκπηζηνζχλε θαη δηαθάλεηα
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 Επεμεξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ πςειό

•

•
•
•

θίλδπλν:
ζπζηεκαηηθή θαη εθηελήο αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ ε
νπνία βαζίδεηαη ζε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, θαη ζηελ νπνία
ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην θπζηθφ
πξφζσπν
επεμεξγαζία πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαθξίζεηο
δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ εθηφο ΔΔ
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεκφζησλ ρψξσλ ζε κεγάιε
θιίκαθα *

* ν αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, είηε σο
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο είηε σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλαθνχο
πιεζπζκνχ, φγθνο δεδνκέλσλ, δηάξθεηα, γεσγξαθηθή έθηαζε, εηδηθέο
θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο
θαη αδηθήκαηα
56
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 Παξαδείγκαηα επεμεξγαζηώλ πνπ επηθέξνπλ πςειό θίλδπλν:
Αμηνιόγεζε (Scoring)

• Τξάπεδα πνπ αμηνινγεί / ειέγρεη ηνπο πειάηεο ηεο ζε ζρέζε κε κηα

•

•
•
•
•

βάζε δεδνκέλσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή κηα βάζε δεδνκέλσλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
Δηαηξεία ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ πξνθίι θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ
είλαη δεκφζηα δηαζέζηκα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξνθίι γηα
θαηαιφγνπο επαθψλ
Δηαηξεία βηνηερλνινγίαο πνπ πξνζθέξεη γελεηηθέο εμεηάζεηο απεπζείαο
ζηνπο θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη θαη λα πξνβιέςεη
ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζζέλεηα ή ηελ πγεία
Δηαηξεία πνπ θαηαξηίδεη πξνθίι ζπκπεξηθνξάο ή κάξθεηηλγθ
βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ή πινήγεζε ησλ αηφκσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Σπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε
Δηαηξεία πνπ παξαθνινπζεί ηνπο εξγνδνηνχκελνπο: emails,
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ψξα πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο
ΚΚΒΠ ζε δεκφζηνπο / ηδησηηθνχο ρψξνπο
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Εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ

• Ννζνθνκείν/ θιηληθή πνπ επεμεξγάδεηαη γελεηηθά δεδνκέλα θαη
•
•
•

δεδνκέλα πγείαο ησλ πειαηψλ ηνπ
Δηαηξεία πνπ ζρεδηάδεη ινγηζκηθά γηα ηαηξνχο θαη λνζνθνκεία/ θιηληθέο

Επάισηεο θαηεγνξίεο αηόκσλ
Παηδηά πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηηαρζνχλ ελζπλείδεηα θαη
αληηθεηκεληθά ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο
Δπάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο
π.ρ. ςπρηθά αζζελείο, αηηνχληεο αζχινπ, ειηθησκέλνη
Φξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ

• Φξήζε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ / αλαγλψξηζε πξνζψπνπ γηα
•

έιεγρν θπζηθήο πξφζβαζεο
Φξήζε ζπζηήκαηνο αλάιπζεο βίληεν γηα αλαγλψξηζε ησλ πηλαθίδσλ
θπθινθνξίαο
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Τη πεξηιακβάλεη ε Εθηίκεζε Αληηθηύπνπ
Πεξηγξαθή ηεο
πξνβιεπόκελεο
επεμεξγαζίαο
Παξαθνινύζεζε
θαη επαλεμέηαζε

Εθηίκεζε ηεο
αλαγθαηόηεηαο
θαη ηεο
αλαινγηθόηεηαο

Μέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη
ήδε

Τεθκεξίσζε

Πξνβιεπόκελα
κέηξα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε
ησλ θηλδύλσλ

Εθηίκεζε ησλ
θηλδύλσλ γηα ηα
δηθαηώκαηα θαη
ηηο ειεπζεξίεο
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 Παξαδείγκαηα επεμεξγαζηώλ πνπ ελδερνκέλσο λα κελ
απαηηείηαη ΕΑ:

• Ιδηψηεο δηθεγφξνο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπ

• Δηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δηαθεκίδεη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαηαλαισηψλ κε
βάζε ηηο πξνηηκήζεηο / πξνεγνχκελεο αγνξέο ηνπο

• Όηαλ κηα επεμεξγαζία έρεη λνκηθή βάζε ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην

δίθαην θξάηνπο κέινπο, όηαλ ην ελ ιόγσ δίθαην ξπζκίδεη ηε
ζπγθεθξηκέλε πξάμε επεμεξγαζίαο θαη έρεη δηελεξγεζεί ήδε
ΕΑ
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 Η ΑΠΓΠΦ θαηαξηίδεη θαη δεκνζηνπνηεί θαηάινγν κε ηα είδε ησλ

πξάμεσλ επεμεξγαζίαο γηα ηα νπνία απαηηείηαη / δελ απαηηείηαη
εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ

 Ζεηείηαη ε γλώκε ηεο ΑΠΔΠΦ, πξηλ από ηελ επεμεξγαζία

(πξνεγνύκελε δηαβνύιεπζε), φηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο
δελ κπνξεί λα βξεη επαξθή κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζε
απνδεθηφ επίπεδν (δειαδή νη ππνιεηπφκελνη θίλδπλνη παξακέλνπλ
πςεινί)

 Δάλ ε ΑΠΓΠΦ θξίλεη φηη ε ζρεδηαδφκελε επεμεξγαζία παξαβαίλεη ηνλ
Καλνληζκφ, ηδίσο εάλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη επαξθψο κεηξηάζεη ηνλ
θίλδπλν, ζπκβνπιεχεη γξαπηψο ηνλ ππεχζπλν/ εθηεινχληα εληφο 8
εβδνκάδσλ - παξάηαζε αθφκε 6 εβδνκάδσλ

 Καηά ηε δηαβνχιεπζε ππνβάιινληαη ζηελ ΑΠΓΠΦ, κεηαμχ άιισλ:
- αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ/ ζπλππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο
- ζθνπνί θαη ηα κέζα ηεο ζρεδηαδφκελεο επεμεξγαζίαο
- ε εθηίκεζε αληίθηππνπ θαη ηα κέηξα κεηξηαζκνχ θηλδχλσλ
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12. Τήξεζε θώδηθα δενληνινγίαο (code of conduct)
(Άξζξα 40 – 41):
• Δλψζεηο θαη άιινη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ θαηεγνξίεο
ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία
κπνξνχλ εζεινληηθά λα εθπνλνχλ θψδηθεο δενληνινγίαο ή λα
ηξνπνπνηνχλ πθηζηάκελνπο

• Σθνπόο: γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ φζνλ αθνξά
ζηε ζεκηηή θαη δηαθαλή επεμεξγαζία θαη ζηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ

• Τν ζρέδην θψδηθα δενληνινγίαο ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΠΓΠΦ
γηα απφςεηο θαη ηειηθή έγθξηζε. Όηαλ εγθξηζεί, ε ΑΠΓΠΦ ηνλ
δεκνζηεχεη
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• Αλεμάξηεηνο θνξέαο, δηαπηζηεπκέλνο απφ ηελ ΑΠΓΠΦ,

κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα

• Ο Φνξέαο ζεσξείηαη φηη είλαη δηαπηζηεπκέλνο εθφζνλ
πιεξνί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην άξζξν 41 ηνπ
Καλνληζκνχ

• Ο Φνξέαο ελεκεξψλεη ηελ ΑΠΓΠΦ ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο ηνπ θψδηθα

• Ο Κψδηθαο κπνξεί λα απνηειέζεη λνκηθή βάζε γηα

δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηε ρψξα/ δηεζλή νξγαληζκφ
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13. Πηζηνπνίεζε (Certification) (Άξζξα 42-43):

• Δάλ επηζπκεί, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο / εθηειψλ ηελ
επεμεξγαζία ζεζπίδεη κεραληζκνχο πηζηνπνίεζεο ηεο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ απφδεημε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ
Καλνληζκφ

• Μπνξεί λα είλαη ζθξαγίδα ή ζήκα πξνζηαζίαο
• Η πηζηνπνίεζε ρνξεγείηαη απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο
(certification bodies) ή ηελ ΑΠΓΠΦ, γηα κέγηζηε πεξίνδν 3
εηψλ θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί

• Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεχεηαη απφ ηελ ΑΠΓΠΦ ή
απφ ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα κέγηζηε πεξίνδν 5
εηψλ θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί
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• Η πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη αλ δελ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο

• Η πηζηνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη λνκηθή βάζε γηα
δηαβίβαζε ζε ηξίηε ρψξα/ δηεζλή νξγαληζκφ

• Δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο: Ο ελδηαθεξφκελνο
νξγαληζκφο ππνβάιιεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζην θνξέα
πηζηνπνίεζεο ή ζην Γξαθείν κνπ θάζε πιεξνθνξία θαη
πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο
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Υπνρξεώζεηο θαη επζύλεο εθηεινύληα ηελ
επεμεξγαζία
 Σπλάπηεηαη ζπκθσλία/ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο
θαη ηνπ εθηεινχληα, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο/επζχλεο ηνπ
(άξζξν 28)

 Η ζπκθσλία/ζχκβαζε πθίζηαηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη είλαη
ζηε δηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ (άξζξν 28)

 Ο εθηειψλ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ
εληνιψλ ηνπ ππεχζπλνπ (άξζξν 28)

 Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο
απφδεημε ζπκκφξθσζεο (άξζξν 28)

 Τεξεί αξρείν θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο (άξζξν 30)
 Σπλεξγάδεηαη κε ηελ ΑΠΓΠΦ (άξζξν 31)
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 Λακβάλεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο επεμεξγαζίαο (άξζξν 32)

 Δλεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο
δεδνκέλσλ (άξζξν 33)

 Γηνξίδεη ΥΠΓ (άξζξν 37)

 Υπφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο επνπηηθήο αξρήο (άξζξα 57-58)
 Υπφθεηηαη ζε θπξψζεηο (άξζξα 82-84)
 Πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ΜΟΝΟ κε πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Οη ίδηεο ππνρξεψζεηο βαξαίλνπλ θαη απηφλ
(άξζξν 28)

 Η ηήξεζε εγθεθξηκέλνπ θψδηθα δενληνινγίαο (άξζξν 40) ή

εγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο (άξζξν 42), είλαη ζηνηρείν
φηη παξέρεη επαξθείο δηαβεβαηψζεηο Πξ. 79, 81.
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Τη θαηαξγείηαη!
 Γλσζηνπνηήζεηο Σχζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Αξρείνπ/Έλαξμεο
Δπεμεξγαζίαο – αληηθαζίζηαληαη κε ηελ ηήξεζε Αξρείνπ
Γξαζηεξηνηήησλ ηεο επεμεξγαζίαο

 Άδεηα γηα επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ (λπλ εηδηθψλ

θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ
δηθαίνπ

 Άδεηα γηα δηαζχλδεζε αξρείσλ
 Έθδνζε Απφθαζεο απφ ηελ Δπίηξνπν γηα άξζε ηεο ππνρξέσζεο
ελεκέξσζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ

 Καηαβνιή ηέινπο ησλ €17 απφ ηα ππνθείκελα γηα άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο
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Τη αιιάδεη!

 Άδεηεο δηαβίβαζεο ζε ηξίηεο ρψξεο – φκσο ε ΑΠΓΠΦ

εγθξίλεη ηε λνκηθή βάζε ηεο δηαβίβαζεο π.ρ.
ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο, δεζκεπηηθνχο
εηαηξηθνχο θαλφλεο, θψδηθα δενληνινγίαο, κεραληζκφ
πηζηνπνίεζεο

 Με εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο, ε ΑΠΓΠΦ κπνξεί λα

πεξηνξίζεη ηελ επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ,
βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ πγεία
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Δηαβηβάζεηο ζε ηξίηεο ρώξεο – δηεζλείο νξγαληζκνύο
(„Αξζξα 44-49)



Επηηξέπεηαη ε δηαβίβαζε κε Άδεηα ηεο ΑΠΔΠΦ:
Δάλ ν Οξγαληζκφο επηιέμεη σο λνκηθή βάζε γηα ηε
δηαβίβαζε ζπκβαηηθέο ξήηξεο πνπ ζα εηνηκάζεη θαη ζα
εγθξηζνύλ από ηελ ΑΠΔΠΦ
Δάλ απφ ηε δηαβίβαζε επεξεάδνληαη θαη πνιίηεο θκ, νη
ζπκβαηηθέο ξήηξεο ζα εγθξηζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ
κεραληζκνχ ζπλεθηηθφηεηαο*
* Θεζπίδεηαη κεραληζκφο ζπλεθηηθφηεηαο γηα ηε

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηδηαίηεξα φηαλ
κηα επνπηηθή αξρή ζεζπίδεη κέηξν πνπ επεξεάδεη
νπζησδψο ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ ζε πεξηζζφηεξα θκ.
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 Επηηξέπεηαη ε δηαβίβαζε ρσξίο Άδεηα φηαλ ηξίηε ρψξα:
• Δμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο (κε Απφθαζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο)
• Γελ εμαζθαιίδεη κελ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο αιιά
ππάξρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο:
(α) λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ π.ρ.
πνιπκεξήο ζπκθσλία, FATCA ή
(β) δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο (γηα νκίινπο επηρεηξήζεσλ)
πνπ εγθξίλνληαη από ηελ αξκόδηα επνπηηθή αξρή ή
(γ) ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ή
(δ) ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πνπ εθδίδνληαη από ην Γξαθείν κνπ θαη
εγθξίλνληαη από ηελ Επηηξνπή ή
(ε) θψδηθα δενληνινγίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη από ην Γξαθείν κνπ
ή απφ ην Σπκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, εάλ αθνξά δηάθνξα θκ
(ζη) κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη από ην Γξαθείν
κνπ ή ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ή θαη απφ ηνπο δχν
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• ΔΕΝ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο,

ΔΕΝ ππάξρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο, αιιά πιεξνχληαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο
Π.ρ. γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γηα άζθεζε
λνκηθψλ αμηψζεσλ, γηα πξνζηαζία δσηηθνχ ζπκθέξνληνο
θιπ
ΣΗΜ: Όηαλ ε δηαβίβαζε ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηα
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ν Οξγαληζκφο δηελεξγεί
εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη αλ δελ ππάξρνπλ κέηξα
κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ή αλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα
δελ κεηξηάδνπλ ηνλ θίλδπλν επαξθψο, ν νξγαληζκφο
δηαβνπιεχεηαη ηε δηαβίβαζε κε ηελ ΑΠΓΠΦ
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Δηνηθεηηθά πξόζηηκα
• Απζηεξφηαηα πξφζηηκα, κε αλώηαην όξην: €10.000.000 ή 2%

ηνπ παγθόζκηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα παξαβηάζεηο πνπ
αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ:
 ζηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθαηάζεζε αλειίθσλ
 ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε θαζεθφλησλ ηνπ ΥΠΓ
 ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη εμ νξηζκνχ
• Τν αλώηαην όξην είλαη €20.000.000 ή 4% ηνπ παγθόζκηνπ
θύθινπ εξγαζηώλ γηα παξαβηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ:
 κε ηηο βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο
 ηα δηθαηψκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
 ηελ κε παξνρή πξφζβαζεο ζηελ ΑΠΓΠΦ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε
ζέζε λα αζθήζεη ηηο επνπηηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο,
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Επνπηηθή αξρή
• Αλεμάξηεηε, ρσξίο εμσηεξηθέο επηξξνέο, δελ δεηεί νχηε ιακβάλεη
νδεγίεο απφ θαλέλαλ

• Τα κέιε ηεο δηνξίδνληαη κε δηαθαλή δηαδηθαζία θαη απέρνπλ απφ θάζε
πξάμε αζπκβίβαζηε πξνο ηα θαζήθνληά ηνπο

• Γηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο
πφξνπο θαη ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο

• Γηαζέηεη δηθνχο ηεο ππαιιήινπο
• Υπφθεηηαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν ν νπνίνο δελ επεξεάδεη ηελ

αλεμαξηεζία ηεο θαη δηαζέηεη δηθφ ηεο εηήζην πξνυπνινγηζκφ

• Τα κέιε θαη νη ππάιιεινη δεζκεχνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ

απφξξεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θαη κεηά ην πέξαο απηήο

• Γηα λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, ηα πξνζφληα,
ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ κειψλ (δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 4

ρξφληα)
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Εμνπζίεο Επηηξόπνπ (Άξζξν 58)

 Δηζάγνληαη απμεκέλεο εμνπζίεο

•
•
•
•

Δγθξίλεη πηζηνπνηεηηθά θαη θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο
Πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ
Παξέρεη δηαπίζηεπζε ζε θνξείο πηζηνπνίεζεο
Δθδίδεη γλψκεο γηα ζρέδηα θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ηα
εγθξίλεη
• Δγθξίλεη δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο
• Δγθξίλεη ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο

 Δπηβάιιεη απμεκέλα δηνηθεηηθά πξφζηηκα (Άξζξν 83)
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Εγρεηξίδην - Λίζηα Ειέγρνπ - Μέηξα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνύλ από ηνλ νξγαληζκό γηα ζπκκόξθσζε κε
ηνλ Καλνληζκό

1. Αληίιεςε ηνπ νξγαληζκνχ φηη ε πξνζηαζία ησλ

2.

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη επζχλε ηεο Γηνίθεζεο π.ρ.
 Με ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ/θαλφλσλ γηα ηελ
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
 Με ηελ αληίιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε
επεμεξγαζία
Οξηζκφο ΥΠΓ
 Γηαηί δελ έρεη νξηζηεί;
 Αλ έρεη νξηζηεί, είλαη μεθάζαξνο ν ξφινο ηνπ;
 Έρνπλ δεισζεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζηελ
ΑΠΓΠΦ;
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3. Έιεγρνο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπγράλνπλ

επεμεξγαζίαο:
 είλαη ζχκθσλα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ
αξρηθά ζπιιερζεί;
 είλαη κφλν ηα απαξαίηεηα;
 είλαη νξζά θαη ελεκεξσκέλα;
 δηαηεξνχληαη κφλν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη
απνιχησο απαξαίηεηα;
 ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά
κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπο;
 απηά ηα κέηξα αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά γηα λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο;
 ζε θάπνηα ηνπιάρηζηνλ κέξε ηεο επεμεξγαζίαο, αληί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ζα κπνξνχζε
λα ρξεζηκνπνηεζεί θξππηνγξάθεζε ή
ςεπδσλπκνπνίεζε;
77

4. Καηάξηηζε δηαδηθαζηψλ γηα ηήξεζε Αξρείνπ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο
επεμεξγαζίαο

5. Καηάξηηζε εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ζηε

θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ/παξνρήο ηεο ππεξεζίαο:
 ζπιιέγνληαη κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη
 απνθαζίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο θαη ηα
νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο
 ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ
έξγνπ/παξνρήο ηεο ππεξεζίαο

6. Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ:
 φζνη επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα κέζα ζηνλ
νξγαληζκφ γλσξίδνπλ πφηε ππάξρεη παξαβίαζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ;
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7. Υηνζέηεζε:
 εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο αλαθνξάο ηεο



παξαβίαζεο
εζσηεξηθνχ «πιάλνπ αληαπφθξηζεο» (response
plan) ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο
δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ελδερφκελεο
παξάβαζεο ζηελ ΑΠΓΠΦ, εληφο 72 σξψλ

8. Σχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ 2 ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο,
ζε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππεχζπλνη
επεμεξγαζίαο θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζθνπνχο θαη
ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο
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9. Αλαζεψξεζε ησλ ζπκβνιαίσλ/ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη
κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ππαιιήινπο, εθηεινχληεο ηελ
επεμεξγαζία (βι. άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ γηα ην ηη πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη κία ζχκβαζε αλάζεζεο εξγαζίαο ζε
εθηεινχληα)

Τη απνγίλνληαη ηα δεδνκέλα κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο κε ηνλ εθηεινχληα;

10. Γηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηχπνπ εάλ ε επεμεξγαζία ελέρεη

πςειφ θίλδπλν / ξίζθν ζηα δηθαηψκαηα, ειεπζεξίεο θαη
ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ:
 έρεη πηνζεηεζεί κέζνδνο πνπ λα αλαγλσξίδεη εάλ
ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο;
 έρεη επηιεγεί δηαδηθαζία γηα δηελέξγεηα ΔΑ;
 έρεη πηνζεηεζεί πνιηηηθή κε πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία
γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ;
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11. Σε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο επεμεξγαζίαο, εληφο ηεο ΔΔ,
νξηζκφο ηνπ θκ ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο, ηνπ νπνίνπ ε
επνπηεχνπζα αξρή ζα είλαη αξκφδηα σο επηθεθαιήο αξρή,
γηα ηελ επνπηεία ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο εληφο
ηεο Δ.Δ

12. Αμηνιφγεζε ησλ ζπγθαηαζέζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ, εάλ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Καλνληζκνχ
 Μπνξεί πξάγκαηη λα απνδεηρζεί φηη έρεη δνζεί
ζπγθαηάζεζε;
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13. Υηνζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 32 (αζθάιεηα):

 Έρνπλ αληηθαηαζηαζεί νη πθηζηάκελεο ιίζηεο




ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζηνπο θηλδχλνπο ηεο
επεμεξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, πεδίν
εθαξκνγήο, πεξηερφκελν θαη ζθνπφ ηεο
επεμεξγαζίαο;
Έρεη πηνζεηεζεί ζχζηεκα δηνίθεζεο γηα ηαθηηθή
αλαζεψξεζε, αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο;
Έρνπλ ιεθζεί κέηξα π.ρ. ςεπδσλπκνπνίεζε θαη
θξππηνγξάθεζε γηα πξνζηαζία απφ παξάλνκε
επεμεξγαζία απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο
εηζβνιείο;
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14. Αλαζεψξεζε ησλ εληχπσλ πνπ δίλνληαη ζηα ππνθείκελα κε ηα

νπνία ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 13 θαη 14. Γηα παξάδεηγκα:











ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΥΠΓ
λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία
λνκηθή βάζε γηα δηαβίβαζε ζε ηξίηε ρψξα (εάλ ηζρχεη)
ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ
ηα δηθαηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ
δηθαίσκα ππνβνιήο παξαπφλνπ ζηελ ΑΠΓΠΦ
ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθαηάζεζε είλαη ε λνκηθή βάζε ηεο
επεμεξγαζίαο, λα γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα ηελ
αλαθαιέζνπλ αλά πάζα ζηηγκή
Σε πεξίπησζε απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεο απφθαζεο (π.ρ.
θαηάξηηζε πξνθίι), ηε ινγηθή, ζεκαζία θαη επηπηψζεηο
ηέηνηαο επεμεξγαζίαο ζην ππνθείκελν
Σε πεξίπησζε ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, φρη απφ ην ίδην ην
ππνθείκελν, ηελ πεγή/πξνέιεπζε ηνπο
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15. Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ π.ρ θνξεηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ

16. Πξηλ ην θιείζηκν ινγαξηαζκνχ ελφο αηφκνπ, λα
δίλεηαη ην δηθαίσκα ζην άηνκν λα αζθήζεη ην
δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ

84

42

Γξαθείν Επηηξόπνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα
Ιάζνλνο 1, 1082 Λεπθσζία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λεπθσζία
Τει: 22818456, Φαμ: 22304565
E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
www.dataprotection.gov.cy

85

43

