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3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ GDPR





Βασικοί Άξονες

o Λογοδοσία και αυτό-αξιολόγηση
o Λήψη αποφάσεων και υλοποίηση
o Διαρκής συντήρηση διαδικασιών και λογοδοσίας
o Διαφάνεια (ορθή ενημέρωση υποκειμένων)
o Εκπλήρωση δικαιωμάτων τους

DPO



Κρίσιμα 
κριτήρια

✓ Διοικητικός και διαχειριστικός φόρτος
✓ Χρόνος ενασχόλησης
✓ Κόστος 
✓ Διάρκεια
✓ Δέσμευση

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ



o Σύνθετο νομοθέτημα → Αδυναμία 
κατανόησης βασικών εννοιών/ Δυσκολία 
στον τρόπο διαχείρισης των βάσεων 
δεδομένων των υποκειμένων και των 
αντίστοιχων δικαιωμάτων



Δικαιώματα 
Υποκειμένων

Πρόσβασης (άρθρο 15)

Διόρθωσης (άρθρο 16)

Διαγραφής (άρθρο 17)
Περιορισμού (άρθρο 18)

Φορητότητας (άρθρο 20)

Εναντίωσης (άρθρο 21)

Άρσης συγκατάθεσης 
Δικαίωμα στην ανθρώπινη 
παρέμβαση (άρθρο 22)
Εποπτική αρχή/Εναλλακτικές μορφές 
επίλυσης διαφοράς



o Ποια δεδομένα πρέπει να διαγράψω;

o Ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση αρκεί;

o Τα συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν την 

διαδικασία;

o Τι θα συμβεί αν υπάρξει ανάγκη για «απόδειξη»



ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Καρτέλας Πελάτη

ΠΩΛΗΣΗ

Αν είναι απαραίτητη η 
επώνυμη ταυτοποίησή 
του για φορολογικούς 

σκοπούς

Αποδεικτικά 
παραδόσεων;

Εύλογος Χρόνος: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός: προώθηση 
συναφών προϊόντων

ΝΒ: 11 παρ. 3 + opt-
out

+ 

συγκατάθεση

Χρόνος: 

LOYALTY

Σκοπός: 

ΝΒ: Συγκατάθεση 

Χρόνος: 

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σκοπός: διευκόλυνση 
πωλήσεων σε επόμενο 

χρόνο

ΝΒ: Συγκατάθεση 

Χρόνος:



o Έλλειψη κατάλληλων τεχνολογικών 
εργαλείων για την υλοποίηση της 
συμμόρφωσης → αθέμιτος Ανταγωνισμός 
μεταξύ επιχειρήσεων στο επίπεδο της 
προστασίας προσωπικών δεδομένων;





o Απουσία νομολογίας και 
κατευθύνσεων/συνεργασίας από Αρχές



ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY



ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ



Δανεισμός των δεδομένων για:

o συγκεκριμένο σκοπό

o με νόμιμη αιτία (νομική βάση)

o συγκεκριμένο χρόνο

o μόνον τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για 
τον σκοπό αυτό

Αν το ίδιο δεδομένο για πολλούς διαφορετικούς 
σκοπούς → τότε ξανανοίγουμε «καρτέλα 
δανεισμού»



Π.χ. Ε-mail Πελάτη

ΠΩΛΗΣΗ

Αν είναι απαραίτητη η 
επώνυμη ταυτοποίησή 
του για φορολογικούς 

σκοπούς

Νόμιμη υποχρέωση 
εταιρείας

Εύλογος Χρόνος: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός: προώθηση 
συναφών προϊόντων

ΝΒ: 11 παρ. 3 + opt-
out

ή
συγκατάθεση

Χρόνος: 

LOYALTY

Σκοπός: 

ΝΒ: Συγκατάθεση 

Χρόνος: 

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σκοπός: διευκόλυνση 
πωλήσεων σε επόμενο 

χρόνο

ΝΒ: Συγκατάθεση 

Χρόνος:



ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ;

ΠΩΛΗΣΗ

Αν είναι απαραίτητη η 
επώνυμη ταυτοποίησή 
του για φορολογικούς 

σκοπούς

Αποδεικτικά 
παραδόσεων;

Εύλογος Χρόνος: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός: προώθηση 
συναφών προϊόντων

ΝΒ: 11 παρ. 3 + opt-
out

+ 

συγκατάθεση

Χρόνος: 

LOYALTY

Σκοπός: 

ΝΒ: Συγκατάθεση 

Χρόνος: 

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Σκοπός: διευκόλυνση 
πωλήσεων σε επόμενο 

χρόνο

ΝΒ: Συγκατάθεση 

Χρόνος:



Καρτέλα δανεισμού:

o Αρχείο Επεξεργασίας

o Βάσεις Δεδομένων

o Ενημέρωση υποκειμένων

o Εκπλήρωση δικαιωμάτων υποκειμένων



✓ Χαρτογράφηση και ασκήσεις αυτογνωσίας του Οργανισμού 
(π.χ. data flow mapping) 

✓ Μείωση κόστους (ορθή διαχείριση δεδομένων, data 

minimization, κατάλληλα και επαρκή συστήματα, διάρκεια 
τήρησης δεδομένων)

✓ Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών

✓ Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με πελάτες

✓ Στοχευμένες επιλογές επικοινωνίας και ενδιαφερόντων
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