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Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 

 

 

 

 

Συνοπτικός Οδηγός 
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Το Μάιο 2018 ξεκινά η 

εφαρμογή του νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού για 

την Προστασία των 

Δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν ο κανονισμός σας επηρεάζει, θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσει να σας 

απασχολεί η συμμόρφωση της εταιρείας σας. Μάθετε περισσότερα σε αυτό το 

ebook…. 
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Τι είναι;  

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) 

ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό 

πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την 

υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων, ενώ προβλέπει πολύ υψηλά πρόστιμα για όσους δεν 

συμμορφωθούν.  

 

Ποιο είναι το αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679; 

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά 

περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με: 

 

• την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο «ζωής» 

τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους, 

• τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, 

• την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, 

• την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των 

προσωπικών δεδομένων και 

• τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε 

περίπτωση παραβίασης. 

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που 

ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή 

το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών. 
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Συλλογή προσωπικών δεδομένων 

 

 

 

Τί ίσχυε μέχρι τώρα;  

Ο καθένας μπορούσε να συλλέξει πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα 

για τον οποιοδήποτε, από στοιχεία ταυτότητας μέχρι φωτογραφίες και 

βίντεο, στα πλαίσια εμπορικής συναλλαγής, σύμβασης εργασίας ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασίας  (υπαλλήλους, πελάτες, 

υπαλλήλους εταιρικών συνεργατών κ.α.). Και όλα αυτά χωρίς ή με την 

έμμεση συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.  

 

Τί θα ισχύει από το Μάιο 2018;  

Καμιά εταιρεία ή οργανισμός δε θα μπορεί να συλλέγει και να διατηρεί 

στοιχεία προσωπικών δεδομένων χωρίς της άμεση και ξεκάθαρη 

συγκατάβαση του ενδιαφερόμενου. Ακόμη και για τα στοιχεία που έχει μια 

εταιρεία για τους υπαλλήλους της.  
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Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

Τί ίσχυε μέχρι τώρα;  

Κάθε εταιρεία που είχε συλλέξει πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα για 

φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούσε όπως εκείνη επέλεγε τα στοιχεία αυτά, 

είτε για προωθητικές ενέργειες, είτε ενημερώσεις, είτε ακόμη και προς 

κατάρτιση καταλόγων πελατολογίου που γίνονταν αντικείμενα εμπορίας. Κι 

όλα αυτά χωρίς ή με την έμμεση συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.  

Τί θα ισχύει από το Μάιο 2018;  

Καμιά εταιρεία ή οργανισμός δε θα μπορεί να επεξεργάζεται πλέον 

προσωπικά δεδομένα χωρίς την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, για 

το πώς θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του, πώς θα τα αποθηκεύσει, πώς θα 

εξασφαλίσει ότι δε θα υποκλαπούν, ότι δε θα χαθούν ή δε θα 

καταστραφούν, κι όλα αυτά με την δική του συγκατάθεση. Επίσης δε θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλο από εκείνο για τον οποίο 

συλλέχθηκαν αρχικά. 
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Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

 

 

Τί ίσχυε μέχρι τώρα;  

Κάθε εταιρεία επέλεγε μόνη της τους τρόπους που θα προστάτευε τα 

δεδομένα των πελατών ή των υπαλλήλων της και με ποια εργαλεία 

(antivirus, firewall, back up, ειδική πρόσβαση με κωδικούς ασφαλείας κτλ).  

Τί θα ισχύει από το Μάιο 2018;  

Κάθε εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πώς θα 

προστατέψει τα στοιχεία του, και αν εκείνον τον ικανοποιεί τότε μόνο 

μπορεί να δίνει την συγκατάθεσή του να διατηρηθούν τα στοιχεία των 

προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται για 

οποιαδήποτε απειλή, παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας 

των δεδομένων του που τυχόν συνέβη από την εταιρεία που έχει 

αποθηκεύσει τα δεδομένα του. Ο ίδιος θα μπορεί να έχει πάντα πρόσβαση 

στα προσωπικά του δεδομένα και θα μπορεί να τα διαγράψει ανά πάσα 

στιγμή.  
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Υπεύθυνος διαχειριστής δεδομένων            

(Data Protection Officer - DPO) 

 

 

Τί ίσχυε μέχρι τώρα;  

Δεν υπήρχε 

Τί θα ισχύει από το Μάιο 2018;  

Κάθε εταιρεία καλείται να έχει έναν καθορισμένο υπάλληλο που θα είναι 

υπεύθυνος για την καταγραφή των διαδικασιών για την λήψη, διαχείριση 

και προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την τήρηση των 

διαδικασιών αυτών. Θα πρέπει να είναι ειδικά καταρτισμένος για το σκοπό 

αυτό.  
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Συνοπτικά,  

…κανένας δεν μπορεί να λαβαίνει 

και να διατηρεί στοιχεία προσωπικών 

δεδομένων από δεύτερο πρόσωπο 

χωρίς της ξεκάθαρη συγκατάθεσή 

του. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο 

ενδιαφερόμενος να έχει ενημερωθεί 

πλήρως και να συμφωνήσει για το 

πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία 

του, πώς θα αποθηκευτούν και πώς θα προστατευτούν. Θα πρέπει να έχει 

πάντα πρόσβαση σε αυτά και να μπορεί να τα διαγράψει όποια στιγμή το 

επιθυμήσει.  

Η κάθε εταιρεία που συλλέγει πληροφορίες προσωπικών δεδομένων 

(και αφορά όλες τις εταιρείες εφόσον περιλαμβάνονται ακόμη και στοιχεία 

των υπαλλήλων) θα πρέπει να έχει καταγραμμένες διαδικασίες που θα 

περιγράφουν ξεκάθαρα τί κάνει με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει: πώς 

τις συγκέντρωσε, πού τις αποθηκεύει, για ποιον σκοπό, πόσο ασφαλείς είναι 

και με ποια εργαλεία, και ποιο σχέδιο έχει για να προστατέψει τα δεδομένα 

σε περίπτωση απειλής.  

 

Καθόλου επιπόλαια, λοιπόν, δε θα πρέπει να πάρει κανείς το νέο 

ευρωπαϊκό κανονισμό, εφόσον περιλαμβάνει πρωτόγνωρα 

πρόστιμα και ένα τεράστιο έργο για να καταφέρει να 

συμμορφωθεί κάθε εταιρεία με αυτόν. Φυσικά αυτό θα 

διαφέρει σε κάθε εταιρεία ανάλογα με τον όγκο των 

προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως, θα πρέπει όλες οι διαδικασίες να είναι 

διαυγείς και να προστατεύουν ξεκάθαρα το πρόσωπο για το οποίο έχουν 

συλλέξει στοιχεία. 

 

Δείτε περισσότερα… https://gdpr-info.eu/ 

https://cms.law/nl/NLD/Publication/GDPR-Enforcement-and-penalties 

https://gdpr-info.eu/

