
Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

και Ν.4624/2019



Τι είναι ο GDPR ;

Σημαντική μεταρρύθμιση που άφορα την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων

(Ευρωπαϊκός Κανονισμός)



Τι αφορά ο Κανονισμός 

ΕΕ 2016/979;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή την

25η Μαΐου 2018 καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ η οποία έως τότε αποτελούσε το βασικό νομικό πλαίσιο

για την προστασία - του θεμελιώδους δικαιώματος - των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη.

Ο Κανονισμός αποτελεί σημαντική κανονιστική εξέλιξη στο ρυθμιστικό περιβάλλον, η οποία επήλθε αφενός

λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και αφετέρου, από την μέχρι τότε ασυμμετρία εφαρμογής της

Οδηγίας από τα κράτη-μέλη της ΕΕ , εξαιτίας της οποίας προέκυψε έλλειμμα προστασίας της ιδιωτικότητας

των πολιτών.

Ο Κανονισμός επιδιώκει να εξισορροπήσει μεταξύ του δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών

δεδομένων αλλά και του δικαιώματος στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια και τη δημόσια ασφάλεια

προάγωντας όμως την ελεύθερη και ανεμπόδιστη οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματική δραστηριότητα.



Ερωτήματα /προβληματισμοί

Που απευθύνεται o Κανονισμός;

Ποια είναι τελικά τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα Ειδικών 

Κατηγοριών;

Που βρίσκονται αυτά στην επιχείρηση μας;

Ποιά δικαιώματα και ποιές υποχρεώσεις απορρέουν  από τον GDPR;

Χρειάζεται πάντα να οριστεί DPO; Μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του παράλληλα ;

Tι γίνεται σε περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων;

Ποια είναι τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου

Γιατί χρειαζόμαστε  τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό;



▪ Προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

▪ Κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα

▪ Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

φυσικών προσώπων αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα

Αντικείμενο του Κανονισμού



▪ Στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία ΔΠΧ

▪ Στην μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία ΔΠΧ (όταν περιλαμβάνονται 

ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης)

▪ Εδαφικά : Όταν ο ΥΕ είναι εγκατεστημένος στη ΕΕ, όταν τα 

υποκείμενα είναι εντός ΕΕ από ΥΕ & ΕΕ μη εγκατεστημένο στην ΕΕ 

για προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών και για την παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς τους εντός της ΕΕ

Δεν εφαρμόζεται : Εκτός δικαίου ΕΕ , από φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, από τις αρμόδιες 

αρχές για σκοπούς πρόληψης , ανίχνευσης και διερεύνησης ποινικών αδικημάτων ή αδικημάτων που αφορούν στη δημόσια ασφάλεια 

Που εφαρμόζεται ;



Βασικές 

Έννοιες



Βασικές Έννοιες

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών

3. Υποκείμενο των δεδομένων

4. Επεξεργασία 

5. Υπεύθυνος επεξεργασίας 

6. Εκτελών την επεξεργασία

7. Ενημέρωση του Υποκειμένου

8. Συγκατάθεση 



Βασικές Έννοιες

9. Δικαιώματα Υποκειμένου

10. Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

12. Aσφαλιστικά Γραφεία & GDPR



1. Ποια είναι τα «Δεδομένα 

Προσωπικού Χαρακτήρα» ;

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 

εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα μέσω αναφοράς σε 

αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας.

(όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό 

ταυτότητας ή σε παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, 

ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα )

.



Παραδείγματα ΔΠΧ

▪ Τραπεζικοί Λογαριασμοί (π.χ. IBAN)

▪ Δημογραφικά Δεδομένα ( Όνομα, επίθετο φύλο, ηλικία .κ.τ.λ.)

▪ Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας

▪ Κρατικά χαρακτηριστικά ( αριθ. ταυτότητας, ΑΜΚΑ, αριθ.Διαβατηρίου, 

δίπλωμα, ΑΦΜ κ.τ.λ.)

▪ Επικοινωνία ( τηλ. Αριθμός, Τ.Κ. Mail)

▪ Ψηφιακά αναγνωριστικά ( IP)

▪ Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook )



2. Ποια είναι τα «Δεδομένα Προσωπικού 

Χαρακτήρα Eιδικών Κατηγοριών» ;

▪ Υγεία

▪ Πολιτικές πεποιθήσεις

▪ Θρησκευτικές πεποιθήσεις

▪ Φιλοσοφικές πεποιθήσεις

▪ Μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης

▪ Γενετικά χαρακτηριστικά

▪ Φυλή

▪ Σεξουαλικές προτιμήσεις

▪ Ποινικές διώξεις και καταδίκες κ.τ.λ.

Απαγορεύεται η 

επεξεργασία εκτός 

εάν .....



Περιπτώσεις που επιτρέπεται η 

επεξεργασία ΔΠΧΕΚ

▪ Όταν το υποκείμενο παρέχει ρητή συγκατάθεση

▪ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων    

του ΥΕ ή του Υποκειμένου (εργατικό δίκαιο, δίκαιο κοινωνικής  ασφάλισης, 

συλλογική σύμβαση εργασίας)

▪ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικώ

ν συμφερόντων του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου       
(εάν το υποκείμενο είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί)



Περιπτώσεις που επιτρέπεται η 

επεξεργασία ΔΠΧΕΚ

▪ Όταν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο νόμιμων                 

δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη                    

κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό 

στόχο

▪ Όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία έχουν                   

προδήλως δημοσιοποιηθεί  από το υποκείμενο

▪ Σκοπούς δημοσίου συμφέροντος , σκοπούς δημόσιας υγείας        

(εκτίμηση ικανότητας προς εργασία, ιατρική διάγνωση, παροχή  

υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης κλπ) , επιστημονικής       

έρευνας , ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς.



3. Ποιο είναι το υποκείμενο των 

δεδομένων ;

Το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα 

δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία…



4. Πως ορίζεται η «επεξεργασία»;

Kάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή

χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.

(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)



Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την 

επεξεργασία;

▪ Σύννομη , θεμιτή και με διαφανή τρόπο  (νομιμότητα,                   

αντικειμενικότητα, διαφάνεια)

▪ Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς   

και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε           

περαιτέρω επεξεργασία εκτός εάν είναι για δημόσιο      

συμφέρον, επιστημονική ή ιστορική έρευνα και              

στατιστικούς σκοπούς (περιορισμός σκοπού)

▪ Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται   

στα αναγκαία (ελαχιστοποίηση των δεδομένων)



Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την 

επεξεργασία;
▪ Τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται             

(ακρίβεια)

▪ Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την 

ταυτοποίηση μόνο για το διάστημα που απαιτείται για   

τους σκοπούς της επεξεργασίας                                        
(περιορισμός περιόδου αποθήκευσης) 

▪ Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία που              

εγγυάται την ασφάλεια τους
(ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα)



Πότε η επεξεργασία είναι νόμιμη;

Όταν ισχύει τουλάχιστον ΜΙΑ από τις ακόλουθες           

προϋποθέσεις :

▪ Όταν το υποκείμενο έχει συναινέσει στην επεξεργασία

▪ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 

σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι                      

συμβαλλόμενο μέρος (ή για μέτρα για την σύναψη σύμβασης)

▪ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη                    

συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΥΕ
▪ Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του  

υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου, για Δημόσιο συμφέρον , άσκηση       

δημόσιας εξουσίας , για σκοπούς έννομων συμφερόντων του ΥΕ



Περεταίρω επεξεργασία

Αρχειοθέτηση

Στατιστικοί

Σκοποί

Επιστημονική

Έρευνα

Ιστορική

Έρευνα

Δημόσιο 

Συμφέρον



5. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας;

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία

ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα,

καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·



Υποχρεώσεις του ΥΕ

▪ Απόδειξη συγκατάθεσης

▪ Εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα                

προκειμένου να διασφαλίζει   και να μπορεί να αποδεικνύει  ότι 

η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό 

▪ Εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές για την προστασία των           

δεδομένων

▪ Τηρεί εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας ή εγκεκριμένους       

μηχανισμούς πιστοποίησης → στοιχείο για την απόδειξη της    

συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του ΥΕ

Χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία → πληροί απαιτήσεις

του ΓΚΠΔ /να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων



Υποχρεώσεις του ΥΕ

▪ Διενεργεί εκτίμηση αντικτύπου (“Data protection impact assess

ment- DPIA , όταν απαιτείται)

▪ Διορίζει Data Protection Officer

▪ Τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας

▪ Διαθέτει διαφανείς εσωτερικές Πολιτικές  Ασφαλείας &              

Προστασίας Δεδομένων & διασφαλίζει την εφαρμογή αυτών

▪ Διαθέτει επαρκείς διαδικασίες  αντιμετώπισης ελλιπούς             

συμμόρφωσης & παραβίασης  



Η αρχή της λογοδοσίας για τον ΥΕ

Ευθύνη 
συμμόρφωσης

Υποχρέωση 
απόδειξης  

συμμόρφωσης

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 

Accountability



Αρχείο Δραστηριοτήτων

Έγγραφο

Ηλεκτρονικό

Στη διάθεση της Εποπτικής 
Αρχής κατόπιν αιτήματος

Υποχρεωτικό και για τον 
Εκτελούντα για τις 
επεξεργασίες που διεξάγει 
εκ μέρους του υπευθύνου  
επεξεργασίας

Όνομα &Στοιχεία επικοινωνίας 
υπευθύνου επεξεργασίας/εκπροσώπου 
του/DP

Σκοποί επεξεργασίας

Κατηγορίες υποκειμένων & 
προσωπικών δεδομένων

Κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων

Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ& εγγυήσεις αυτών

Προθεσμίες διαγραφής ει δυνατόν



6. Ποιος είναι ο Εκτελών την 

Επεξεργασία;

Διενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό του ΥΕ

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από

Σύμβαση ή άλλη νομική πράξη , που δεσμεύει τον εκτελούντα

την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και

καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των

υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα

δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας



▪ Tην ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του YE

▪ Tα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

▪ Τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα         

δεδομένα ΠΧ καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία 

▪ Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον ΥΕ ή από τρίτο, 

▪ Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων ΠΧ εάν      

υπάρχουν, 

▪ κατά περίπτωση, την πρόθεση του ΥΕ να διαβιβάσει ΠΧ σε τρίτη       

χώρα ή διεθνή οργανισμό

7. Τι είναι η ενημέρωση του 

υποκειμένου;



▪ Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα ΠΧ

▪ Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων

▪ Ύπαρξη του δικαιώματος  ανάκλησης της συγκατάθεσή 

▪ Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

▪ Κατά πόσο η παροχή δεδομένων ΠΧ αποτελεί νομική ή συμβατική          

υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά   

πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδο

μένα ΠΧ και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δ

εδομένων αυτών, 

▪ Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και κατάρτισης  

προφίλ

Τι είναι η ενημέρωση του 

υποκειμένου;



Ασκείται :

Κατά τη λήψη των δεδομένων

Πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία αυτών

Εντός 1 μηνός από την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο

(όταν ληφθούν τα δεδομένα από τρίτον)

Κατά την πρώτη κοινοποίηση σε αποδέκτη

Συλλογή δεδομένων 

από το υποκείμενο

Συλλογή 

δεδομένων 

από άλλη 

πηγή

▪ Ταυτότητα &

▪ στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου/εκπροσώπου/DPO

 

▪ Πηγή προέλευσης 

▪ Σκοπός & νόμιμη βάση επεξεργασίας  

▪ Κατηγορίες δεδομένων 

▪ Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών  

▪ Διασυνοριακή διαβίβαση εκτός ΕΕ  

▪ Περίοδος αποθήκευσης ή έστω κριτήρια καθορισμού αυτής  

▪ Δικαιώματα του υποκειμένου  

▪ Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης  

▪ Δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή  

▪ Νομική/συμβατική υποχρέωση παροχής δεδομένων/ υποχρέωση του υποκ

ειμένου για παροχή/συνέπειες μη παροχής



▪ Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων + profiling  



8. Τι σημαίνει «συγκατάθεση»;

▪ Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο ΥΕ είναι σε      

θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων                 

συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων ΠΧ

▪ 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.



Προϋποθέσεις «συγκατάθεση»;

Σαφής θετική ενέργεια (να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή      

και εν πλήρη επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου τω

ν δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το            

αφορούν)

ΝΑΙ: με γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με 

προφορική δήλωση, συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου κατά την επί

σκεψη σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την επιλογή των επιθυμητών        

τεχνικών ρυθμίσεων για υπηρεσίες της κοινωνίας των                      

πληροφοριών ή μια δήλωση ή συμπεριφορά που δηλώνει σαφώς, 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι το υποκείμενο των δεδομένων          

αποδέχεται την πρόταση επεξεργασίας των οικείων δεδομένων ΠΧ

ΌΧΙ: με σιωπή, προπληρωμένα τετραγωνίδια ή με αδράνεια



9. Ποια είναι τα δικαιώματα των 

υποκειμένων;

Ενημέρωση

Φορητότητα

Εναντίωση 

(& στο 

Profiling)

Διαγραφή

(Λήθη)

Περιορισμός

Επεξεργασίας

Διόρθωση

Πρόσβαση



Υποχρεώσεις του ΥΕ για τα 

δικαιώματα των υποκειμένων
▪ Διαφανής ενημέρωση

▪ Γραπτώς, με άλλα μέσα, ηλεκτρονικά (και με τυποποιημένα εικονίδια)

▪ Συνοπτική, κατανοητή, εύκολα προσβάσιμη μορφή (ιδίως έναντι παιδιών)

▪ Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων

▪ Ταχύτατη ικανοποίηση (εντός 1 μηνός ή 2 λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματος/όγκου      

αιτημάτων)

▪ Ενημέρωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για το δικαίωμα καταγγελίας 

στην Εποπτική Αρχή

▪ Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος, ενημέρωση για το δικαίωμα δικαστικής   

προσφυγής

▪ Δωρεάν ικανοποίηση

▪ Απόδειξη προδήλως αβάσιμου/υπερβολικού αιτήματος

▪ Ενέργειες για τη διακρίβωση της (ασαφούς) ταυτότητας του υποκειμένου



Δικαίωμα Πρόσβασης 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων ΠΧ που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά     

μέσα η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται 

συνήθως.



Δικαίωμα Διόρθωσης 

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

χωρίς αδικαιολόγητη  καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών                   

δεδομένων ΠΧ που το αφορούν. 

Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των       

δεδομένων έχει το δικαίωμα να  απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών        

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συμπληρωματικής  δήλωσης.



Δικαίωμα Διαγραφής (Λήθη)

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΥΕ τη              

διαγραφή δεδομένων ΠΧ  που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κ

αι ο ΥΕ υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα  ΠΧ χωρίς αδικαιολόγητη                   

καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

1. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς συλλογής 

τους

2. Το υποκείμενο ανακάλεσε την συγκατάθεση του

3. Το υποκείμενο αντιτίθεται στην επεξεργασία 

4. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία

5. Εάν πρέπει να τηρηθεί νομική υποχρέωση

Ισχύει εάν τα δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από τον ΥΕ



Δικαίωμα Περιορισμού της 

επεξεργασίας
Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον ΥΕ τον 

περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από  τα ακόλουθα:

1. Η ακρίβεια των δεδομένων ΠΧ αμφισβητείται από το υποκείμενο

2. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων              

αντιτάσσεται στη διαγράφη

3. Ο  ΥΕ δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα ΠΧ για τους σκοπούς της             

επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το                    

υποκείμενο για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών 

αξιώσεων.



Δικαίωμα στη Φορητότητα των 

δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα 

ΠΧ που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε ΥΕ, σε δομημένο,       

κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, 

καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον ΥΕ    

χωρίς αντίρρηση από τον ΥΕ στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα.

Η επεξεργασία πρέπει να βασίζεται σε συγκατάθεση

Η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.



Δικαίωμα εναντίωσης στην 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

& Κατάρτιση Προφίλ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε           

απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης            

επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία         

παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν                         

σημαντικά .



▪ Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο   

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

τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των       

δεδομένων ΠΧ στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα,      

εκτός    εάν η  παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν    

ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των φυσικών προσώπων. 

▪ Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται       

εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.

▪ Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον ΥΕ αμελλητί, μόλις                

αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Τι σημαίνει παραβίαση;



11. Υπεύθυνος Προστασίας 

Δεδομένων (DPO)

Πρόσωπο που κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις/εμπειρία

▪Εσωτερικός εργαζόμενος ή και εξωτερικός σύμβουλος

▪Ομάδα 29: Όχι ο Chief Security Officer της εταιρείας 
Ποιος διορίζεται

▪Ουσιαστική συμμετοχή σε ζητήματα προστασίας δεδομένων της

επιχείρησης

▪Ανεξαρτησία ως προς την άσκηση των καθηκόντων του/όχι εντολές

▪Όχι δυσμενείς συνέπειες/κυρώσεις λόγω ορθής τέλεσης των καθηκόντων 

του

Pόλος

▪Ενημερώνει /συμβουλεύει τη Διοίκηση/το προσωπικό

▪Παρακολουθεί τη συμμόρφωση

▪Συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή και αποτελεί το σημείο επικοινωνίας

με αυτή

Καθήκοντα



Ασφαλιστικά 

Γραφεία & 

GDPR



Είμαι Υπεύθυνος ή Εκτελών την επεξεργασία ;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ

▪ Εκτελών την επεξεργασία βάσει συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρίες 

– τι προβλέπουν οι συμβάσεις ; Τηρούνται οι απαιτούμενες 

διαδικασίες ;

▪ Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Πρέπει να πληρώ τις απαιτήσεις που       

προαναφέρθηκαν – μπορώ να τις υποστηρίξω ; Τι απαιτώ από τους  

εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μου; 

▪ Και τα δύο ; 

Tι πρέπει να προσέξουν τα 

ασφαλιστικά γραφεία ;



Ποιος θα αναλάβει την ολοκλήρωση των προδιαγραφών ;

▪ Εσωτερικά ; Υπάρχουν οι γνώσεις και τα μέσα;

▪ Εξωτερικός συνεργάτης σε συνεργασία με υπάλληλο;                          

Με ποιο κόστος;

Tι πρέπει να προσέξουν τα 

ασφαλιστικά γραφεία ;



Πρέπει να αναθέσω καθήκοντα υπευθύνου προστασίας δεδομένων  ή  

να έχω πιστοποιημένο DPO ;

▪ Αναλόγως επιλογής ρόλου 

▪ Αναλόγως συμβατικών υποχρεώσεων με ασφαλιστική εταιρία

▪ Αναλόγως του μεγέθους και του είδους της επεξεργασίας

▪ Εσωτερικός ή εξωτερικός ;

Tι πρέπει να προσέξουν τα 

ασφαλιστικά γραφεία ;



Τι πρέπει να κάνω με τα προσωπικά δεδομένα που                                     

τηρώ / επεξεργάζομαι ;

▪ Καταγραφή τους αναλυτικά 

▪ Προέλευση 

▪ Διαβίβαση 

▪ Αρχείο Δραστηριοτήτων το οποίο επικαιροποιεί με ενδεχόμενες       

αλλαγές  

Tι πρέπει να προσέξουν τα 

ασφαλιστικά γραφεία ;



▪ Συνέπεια στην τήρηση των διαδικασιών 

▪ Αντίληψη των υπαλλήλων για το τι πρέπει να κάνουν

▪ Άμεσες αντιδράσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων / δικαιωμάτων

▪ Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων με ασφαλιστικές εταιρίες  και 

συνεργάτες 

Ο GDPR χρειάζεται 



Την παρουσίαση επιμελήθηκε για λογαριασμό του ΠΣΑΣ η Experto Crede Consultants ( www.expertocrede.gr). Απαγορεύεται η ανα
δημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, σε πρωτότυπο ή
σε μετάφραση ή σε άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια των συντακτών. 
Το παρόν έργο συντάχθηκε για σκοπούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς και μόνο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά
νομικές ή εξειδικευμένες συμβουλές. Η Experto Crede Consultants και ο ΠΣΑΣ δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλει
α που θα προέλθει από τη χρήση των στοιχείων του παρόντος.


