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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (1/2)
▸ Τι είναι προσωπικό δεδομένο; Kάθε 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
▸Δεδομένα μόνο φυσικών προσώπων (όχι νομικά πρόσωπα - όχι θανόντες)
▸Ποιά είναι προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα);
▸Φυλετική - εθνοτική καταγωγή
▸Πολιτικά φρονήματα
▸Θρησκευτικές πεποιθήσεις
▸Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
▸Γενετικά - βιομετρικά δεδομένα
▸Δεδομένα υγείας, σεξουαλικής ζωής και γενετήσιου προσανατολισμού
Μόνο αυτά αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα

Τα δεδομένα που αποκαλύπτουν:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (2/2)
‣ Τι είναι επεξεργασία δεδομένων;
Κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. συλλογή, καταχώριση,
οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, κοινολόγηση, συσχέτιση, περιορισμός,
διαγραφή, καταστροφή)
‣ Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας; Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
‣ Ποιος είναι ο Εκτελών την επεξεργασία; Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
‣ Εγκρίθηκε το 2016 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου
2018
‣ Αντικατάσταση Οδηγίας 95/46/ΕΚ

‣ Ανομοιόμορφη μεταφορά σε εθνικές νομοθεσίες
‣ Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου

‣ Εναρμόνιση / περιθώρια αποκλίσεων
‣ Μείωση γραφειοκρατίας
‣ Νέες υποχρεώσεις
‣ Αυστηρές κυρώσεις

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής:
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται
1. Όταν ο Υπεύθυνος ή Εκτελών έχει εγκατάσταση εντός της Ε.Ε. - ακόμα και αν η επεξεργασία
πραγματοποιείται εκτός Ε.Ε.
2. Όταν πραγματοποιείται επεξεργασία σε δεδομένα υποκειμένων που βρίσκονται στην Ε.Ε. από
Υπεύθυνο ή Εκτελούντα με εγκατάσταση εκτός Ε.Ε., εφόσον σχετίζεται με:
- προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών ή
- παρακολούθηση συμπεριφοράς υποκειμένων

Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής:
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στη
μη αυτοματοποιημένη όταν τα δεδομένα περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας
2. Αρχή του περιορισμού του σκοπού
3. Αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων
4. Αρχή ακρίβειας
5. Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης
6. Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας
7. + Αρχή της λογοδοσίας - O Υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την
ευθύνη να συμμορφώνεται με όλα τα ανωτέρω και να το αποδεικνύει

ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
‣ συναίνεση Υποκειμένου
‣ εκτέλεση σύμβασης
‣ συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου
‣ διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
‣ εκπλήρωση καθήκοντος προς το Δημόσιο ή κατά την άσκηση
δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο
‣ Έννομο συμφέρον του Υπευθύνου ή τρίτου, εφόσον δεν υπερισχύει το
συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες του Υποκειμένου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ)
Είναι μόνο αυτά που αναφέρονται στη πρώτη διαφάνεια των βασικών ορισμών
Επεξεργασία αυτών επιτρέπεται μόνο κατ᾽εξαίρεση αν:

‣ ρητή συγκατάθεση Υποκειμένου (εκτός και αν απογαρεύεται εκ του νόμου)
‣ εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων Υπευθύνου ή Υποκειμένου στο
πλαίσιο εργασιακής σχέσης
‣ προστασία ζωτικών συμφερόντων
‣ αφορά μέλη ιδρύματος ή οργάνωσης και διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο
πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων και για σκοπό συναφή με τον σκοπό του
‣ έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο
‣ για δικαστική χρήση
‣ για λόγους δημοσίου συμφέροντος
‣ για σκοπούς κοινωνικής υγειονομικής περίθαλψης
‣ για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο τομέα της δημόσιας υγείας
‣ για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
‣ Διαφανούς ενημέρωσης
‣ Πρόσβασης
‣ Διόρθωσης
‣ Διαγραφής
‣ Περιορισμού της επεξεργασίας
‣ Στην φορητότητα των δεδομένων
‣ Εναντίωσης
‣ Να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
‣ Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει και
να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό. Τα εν
λόγω μέτρα θα πρέπει να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται όταν κρίνεται
απαραίτητο.
‣ Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ᾽ορισμού (Privacy by design and by
default)
‣ Δικαιώματα Υποκειμένων / παροχή πληροφοριών στο Υποκείμενο κατόπιν αιτήματος χωρίς
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών
‣ Τήρηση αρχείου επεξεργασίας δεδομένων (data mapping)
‣ Γνωστοποίηση / ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων
‣ Έγγραφη σύμβαση με Εκτελούντα
‣ Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)
‣ Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
‣ Κώδικες δεοντολογίας / πιστοποιήσεις

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
‣ Απόφαση επάρκειας
‣ Privacy Shield (Η.Π.Α.)
‣ BCRs
‣ SCCs
‣ Εγκεκριμένες τυποποιημένες ρήτρες
‣ Εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας
‣ Εγκεκριμένοι μηχανισμοί πιστοποίησης
‣ Συμβατικές ρήτρες (με ειδική άδεια της εποπτικής αρχής)

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
‣ Γενικά να τηρούν το σύνολο των βασικών αρχών του Κανονισμού
‣ Αυτοτελή ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους
‣ Υποχρεωτική έγγραφη σύμβαση με Υπεύθυνο
‣ Άδεια Υπευθύνου για ανάθεση από Εκτελούντα σε άλλον Εκτελούντα
(υπεργολαβία) και έγγραφη σύμβαση μεταξύ των δύο εκτελούντων
‣ Ο υπεργολάβος Εκτελών έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, οι ευθύνες όμως
παραμένουν στον αρχικό Εκτελούντα
‣ Τήρηση αρχείου επεξεργασίας δεδομένων (data mapping)
‣ Επαρκείς διαβεβαιώσεις (κώδικες δεοντολογίας / πιστοποιήσεις)
‣ Διαγραφή ή επιστροφή δεδομένων μετά το πέρας της επεξεργασίας

ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ
‣ Ο Υπεύθυνος ευθύνεται για ζημία που προκλήθηκε από εκ μέρους
του επεξεργασία που παραβαίνει τον Κανονισμό
‣ Ο Εκτελών ευθύνεται για:
‣ Ζημία που προκλήθηκε από εκ μέρους του επεξεργασία, εφόσον
δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του Κανονισμού που αφορούν
εκτελούντες ή
‣ Ζημία που προκλήθηκε επειδή δεν τήρησε νόμιμες εντολές του
Υπεύθυνου
‣ Περισσότεροι του ενός Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες ευθύνονται εις
ολόκληρον

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
‣ Διορθωτικές ενέργειες (π.χ. προειδοποίηση, περιορισμό επεξεργασίας, διαγραφή, διόρθωση κλπ)
‣ Πρόστιμα
Έως 10.000.000 Ευρώ ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών - όποιο είναι
μεγαλύτερο
Έως 20.000.000 Ευρώ ή 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών - όποιο είναι
μεγαλύτερο

Στοιχεία που αξιολογούνται για την επιβολή κυρώσεων:

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

τυχόν δόλος / αμέλεια
φύση / διάρκεια παράβασης
ενέργειες για να μετριαστεί η ζημιά
συνεργασία με την εποπτική αρχή
ο τρόπος με τον οποίο πληροφορήθηκε την παράβαση η εποπτική αρχή
τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις
κατηγορίες δεδομένων κλπ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
‣ Εξοικείωση και εκπαίδευση με το νέο Κανονισμό
‣ Data mapping / GAP analysis
‣ Πολιτικές και διαδικασίες
‣ Data Protection Impact Assessment
‣ Έλεγχος συμβάσεων
‣ Έλεγχος ενημερώσεων και συγκαταθέσεων
‣ Χρόνος τήρησης δεδομένων
‣ Ασφαλιστική κάλυψη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Αντωνίου-Ράπτη Γιολάντα
Δικηγόρος

