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Τι άλλαξε στις 25 Μαΐου 2018
Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που ψηφίστηκε στις 27
Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου
2018, καθιερώθηκε νέο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ και στους οργανισμούς που τα
επεξεργάζονται παγκοσμίως, χωρίς να απαιτείται
περαιτέρω παρέμβαση εθνικής νομοθεσίας.
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Γιατί αφορά Νομικά Πρόσωπα;
Επιβολή προστίμων
Πτώση εμπιστοσύνης πελατών & καταναλωτών
Βλάβη εταιρικής φήμης
Απώλεια πωλήσεων
GDPR - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679

Ποια Νομικά Πρόσωπα αφορά;
Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται εντός Ε.Ε. (ακόμα και αν
δε διαθέτουν Προσωπικά Δεδομένα Ευρωπαίων Πολιτών)
Οργανισμοί που διατηρούν ή επεξεργάζονται Προσωπικά

Δεδομένα Ευρωπαίων Πολιτών (ακόμα και εκτός Ε.Ε.)
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Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων
«κάθε πληροφορία που προσδιορίζει ή μπορεί να προσδιορίσει φυσικό πρόσωπο»
Ονοματεπώνυμο
Δεδομένα Υγείας
Στοιχεία
Διεύθυνσης
Στοιχεία
Γεωγραφικού
Εντοπισμού
Online Αναγνωριστικά
(π.χ. e-mail, login,
cookies, IP διεύθυνση)

Εισοδηματικά
Στοιχεία
Πολιτιστικό Προφίλ
(π.χ. θρησκευτικά &
πολιτικά δεδομένα)
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Κατηγορίες Φυσικών Προσώπων
«ιδιώτες ή ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικά δεδομένα των οποίων διαθέτει η Εταιρεία»

Νέα Δικαιώματα για τα Φυσικά Πρόσωπα
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και
πρόσβασης στα δεδομένα σας
6. Δικαίωμα στη φορητότητα των
δεδομένων μεταξύ υπευθύνων
επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις

2. Δικαίωμα διόρθωσης

5. Δικαίωμα στη λήθη
(εξαιρώντας σκοπούς
νομιμότητας)

3. Δικαίωμα περιορισμού
της επεξεργασίας
4. Δικαίωμα εναντίωσης
στην επεξεργασία
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Τμήματα του Οργανισμού που επηρεάζονται
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Υποχρεώσεις Οργανισμών 1/3
Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συλλέγοντας για συγκεκριμένο
και νόμιμο σκοπό μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα
Να μην υποβάλουν προσωπικά δεδομένα σε περαιτέρω επεξεργασία διαφορετική από το σκοπό
συλλογής τους, να τα ενημερώνουν και να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό
διάστημα
Κατά τη συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνουν την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση
των φυσικών προσώπων, για κάθε διαφορετικό σκοπό

Να χορηγούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον αφού εξασφαλίζουν
επαρκή μέτρα προστασίας και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με το νέο κανονισμό
(data processors)
Να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. μόνο εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις, όπως
αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό
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Υποχρεώσεις Οργανισμών 2/3
Να δημιουργήσουν και να ενημερώνουν μητρώο επεξεργασίας, στο οποίο θα απεικονίζουν τη ροή,
τους αποδέκτες και το είδος των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται
Να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών
δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους
Να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
Να διενεργούν μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στην οποία θα αξιολογούν τους κινδύνους για τα
προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται και με βάση αυτή να οδηγούνται στη λήψη των
απαραίτητων μέτρων περιορισμού των κινδύνων
Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
Να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) εφόσον απαιτείται
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Υποχρεώσεις Οργανισμών 3/3
Να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων στην «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα» εντός 72 ωρών και κατά περίπτωση στα φυσικά πρόσωπα που αφορά η
παραβίαση, είτε με απευθείας ενημέρωση ή με δημόσια ανακοίνωση
Να έχουν πολιτικές απορρήτου οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ενημέρωση των ατόμων για τα
δικαιώματά τους (διαφάνεια)
Να απαντούν στα αιτήματα εντός 30 ημερολογιακών ημερών
Να αναπτύξουν διαδικασίες για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα φυσικών προσώπων
που αφορούν:
Διαγραφή, ενημέρωση, διόρθωση των δεδομένων και μεταφορά τους σε άλλο οργανισμό
Περιορισμό της επεξεργασίας & ανάκληση της συγκατάθεσης
Πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν & παράδοσή τους σε ηλεκτρονική μορφή
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Φάσεις Συμβουλευτικού Έργου Συμμόρφωσης
ΤΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΗΔΗ

ΤΙ
ΛΕΙΠΕΙ

ΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ
ΓΙΝΕΙ

ΠΩΣ
ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ
ΓΙΝΕΙ

Φάση Ι: Aποτύπωση
υπάρχουσας
κατάστασης (data
mapping)

Χαρτογράφηση
Υπηρεσιών

Χαρτογράφηση ΠΔ
(Μητρώο ΠΔ)

Εκτίμηση
Υπάρχουσας
Κατάστασης

Απαιτούμενες
Ενέργειες

Φάση ΙΙΙ:Data
Protection Impact
Assessment

Επιλογή μεθόδου
(π.χ. Risk Rating =
Likelihood x Severity)

Διεξαγωγή Data
Protection Impact
Assessment (Μελέτη
Αντικτύπου)

Φάση ΙV: Υποστήριξη
υλοποίησης
οργανωτικών,
τεχνικών & νομικών
μέτρων

Πολιτικές
Προστασίας και
Ασφάλειας ΠΔ

Risk Treatment Plans
(π.χ. προτάσεις
πολιτικών)

Φάση ΙΙ: GAP Analysis GDPR Roadmap

Ροή Δεδομένων
(Data Flow)

Εισαγωγή
διαδικασιών
εσωτερικού
ελέγχου

Νομικός έλεγχος

Προσδιορισμός
DPO
Εκπαίδευση
DPO/στελεχών
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Ευαισθητοποίηση του GDPR

των Ευρωπαίων
67%
έχει ακούσει για τον ΓΚΠΔ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι πιο συνηθισμένοι τύποι παραπόνων

Αυτά είναι τα είδη δραστηριοτήτων για τα οποία έχουν
κατατεθεί τα περισσότερα παράπονα μέχρι στιγμής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Διασυνοριακές υποθέσεις*
Πολλές εταιρείες, όπως οι πλατφόρμες Social Media, παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ. Ο GDPR προβλέπει ότι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, μία εθνική ΑΠΔ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να
διερευνήσει την υπόθεση (“one-stop shop"), ενώ οι άλλες ενδιαφερόμενες αρχές
υποστηρίζουν την έρευνα. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρχών, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων θα διαιτητεύσει την υπόθεση.

Πηγή: Special Eurobarometer 487a (March 2019

Ευαισθητοποίηση των Αρχών Προστασίας Δεδομένων
Πηγή: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

57%

των Ευρωπαίων γνωρίζει ότι υπάρχει
στη χώρα τους δημόσια αρχή υπεύθυνη για την
προστασία των δικαιωμάτων τους όσον αφορά
τα προσωπικά δεδομένα

20% γνωρίζει ποια δημόσια αρχή είναι υπεύθυνη

Αριθμός κοινοποιήσεων παραβίασης δεδομένων
Όταν τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία μια εταιρεία είναι υπεύθυνη
αποκαλύπτονται τυχαία ή παράνομα, η εταιρεία αυτή υποχρεούται να αναφέρει
την παραβίαση των δεδομένων στην εθνική της Αρχή Προστασίας Δεδομένων
εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση της παραβίασης.

Έρευνες που ξεκίνησαν από αρχές προστασίας δεδομένων.
Έρευνες από ΑΠΔ βάσει καταγγελιών από ιδιώτες.
Πηγή: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Πρόστιμα που εκδίδονται στο πλαίσιο του GDPR από ΑΠΔ

Πηγή: Special Eurobarometer 487a (March 2019

Αριθμός ερωτημάτων και καταγγελιών
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Τα άτομα επικοινωνούν όλο και περισσότερο με τις ΑΠΔ για να κάνουν ερωτήσεις
σχετικά με το ΓΚΠΔ και να καταθέσουν καταγγελίες σχετικά με το σεβασμό των
δικαιωμάτων τους. Ο ΓΚΠΔ παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε μια οργάνωση να
υποβάλλει καταγγελίες για λογαριασμό φυσικών προσώπων. Αυτή η δυνατότητα
χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Συνολικός αριθμός κοινοποιήσεων παραβίασης δεδομένων από όλες τις
αρχές προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη από τον Μάϊο του 2018

Πηγή: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 20.000 σε
έναν διαχειριστή κοινωνικού δικτύου για
την αποτυχία του να διαφυλάξει τα
δεδομένα των χρηστών.

Σε μια καφετέρια αθλητικών
στοιχημάτων επιβλήθηκε πρόστιμο €
5.280 για παράνομη βιντεοσκόπηση.

Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €
50.000.000 στην Google για την έλλειψη
συγκατάθεσης στις διαφημίσεις.

Επιβλήθηκε πρόστιμο € 5.000 στις
τοπικές αρχές της χώρας για την
αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την
απαραίτητη ασφάλεια στα προσωπικά
δεδομένα που επεξεργάζονται.

Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 220.000 σε μια
μεσιτική εταιρεία επειδή δεν πληροφόρησε τους
πολίτες ότι τα δεδομένα τους υποβάλλονταν σε
επεξεργασία από την εταιρεία.

Προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών στα κράτη μέλη
της ΕΕ
Συνολικός αριθμός ερωτημάτων και καταγγελιών από όλες τις Αρχές Προστασίας
Δεδομένων στην Ευρώπη, από τον Μάιο του 2018
Πηγή: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός. Ο ορισμός δεν εναρμονίζεται μεταξύ των
εθνικών ΑΠΔ. Δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε εάν όλα τα αναφερόμενα
αριθμητικά στοιχεία αφορούν υποθέσεις μετά τις 25 Μαΐου, όταν ο ΓΚΠΔ
τέθηκε σε εφαρμογή. Ορισμένα από αυτά μπορούν επίσης να αφορούν την
προηγούμενη οδηγία για την προστασία των δεδομένων.

Ως κανονισμός της ΕΕ, ο GDPR είναι άμεσα εφαρμόσιμος σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Ωστόσο απαιτεί από τις χώρες να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία. 25
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει την απαιτούμενη εθνική νομοθεσία, αλλά 3
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη (Ελλάδα, Σλοβενία και Πορτογαλία).
Εφαρμόσιμος

Μη εφαρμόσιμος

Ευχαριστούμε!
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