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Οι καταναλωτές Ανησυχούν για την Προστασία της Οι καταναλωτές Ανησυχούν για την Προστασία της 
των Δεδομένων τουςτων Δεδομένων τους

85%85%
«Μου είναι δύσκολο να γνωρίζω τι ακριβώς πρέπει να κάνω για την 
προστασία των δεδομένων μου»

«Είναι δύσκολο να κατανοήσω τους όρους και τις πολιτικές δεδομένων» 
68%68%

«Είναι δύσκολο να κατανοήσω τους όρους και τις πολιτικές δεδομένων» 
25% τις διαβάζει μερικές φορές, 25% Σπάνια, 12% Ποτέ

64%64%
«Ανησυχώ για την προστασία των δεδομένων, αλλά δεν έχω τρόπο να το 
ελέγξω»

54%54%
«Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
για την προστασία της ιδωτικότητάς54%54% για την προστασία της ιδωτικότητάς
δεδομένα μου εάν είχα κάποιο αντάλλαγμα»

15%15%
«Αισθάνομαι σαν να έχω μια καλή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα 
δεδομένα μου χρησιμοποιούνται από την εταιρεία που συνεργάζομαι για τις 
υπηρεσίες που χρησιμοποιώ»

Source: Wunderman Thompson 

Οι καταναλωτές Ανησυχούν για την Προστασία της Οι καταναλωτές Ανησυχούν για την Προστασία της ΙδιωτικότητάςΙδιωτικότητάς τους και τους και 
των Δεδομένων τουςτων Δεδομένων τους

«Μου είναι δύσκολο να γνωρίζω τι ακριβώς πρέπει να κάνω για την 

«Είναι δύσκολο να κατανοήσω τους όρους και τις πολιτικές δεδομένων» «Είναι δύσκολο να κατανοήσω τους όρους και τις πολιτικές δεδομένων» 
25% τις διαβάζει μερικές φορές, 25% Σπάνια, 12% Ποτέ

«Ανησυχώ για την προστασία των δεδομένων, αλλά δεν έχω τρόπο να το 

«Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
ιδωτικότητάς μου, αλλά θα ήμουν πρόθυμος να δώσω 
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ιδωτικότητάς μου, αλλά θα ήμουν πρόθυμος να δώσω 
δεδομένα μου εάν είχα κάποιο αντάλλαγμα»

«Αισθάνομαι σαν να έχω μια καλή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα 
δεδομένα μου χρησιμοποιούνται από την εταιρεία που συνεργάζομαι για τις 



Η Φωνή του ΠελάτηΗ Φωνή του Πελάτη
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Τι σημαίνει ιδιωτικότητα και τι Ασφάλεια Δεδομένων?Τι σημαίνει ιδιωτικότητα και τι Ασφάλεια Δεδομένων?

Ιδιωτικότητα

• Για ποιο σκοπό ζητούνται• Για ποιο σκοπό ζητούνται
τα δεδομένα?

• Ποιος έχει Πρόσβαση?
• Σε ποια από αυτά?
• Πότε έχει πρόσβαση?
• Που βρίσκονται?
• Πως Προστατεύονται?
• Πως ενημερώνομαι?• Πως ενημερώνομαι?

Δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως η Ιδιωτικότητα 
και η Ασφάλεια Δεδομένων

Τι σημαίνει ιδιωτικότητα και τι Ασφάλεια Δεδομένων?Τι σημαίνει ιδιωτικότητα και τι Ασφάλεια Δεδομένων?

Ιδιωτικότητα Ασφάλεια

Για ποιο σκοπό ζητούνταιΓια ποιο σκοπό ζητούνται

Ποιος έχει Πρόσβαση?
Σε ποια από αυτά?
Πότε έχει πρόσβαση?
Που βρίσκονται?
Πως Προστατεύονται?
Πως ενημερώνομαι?

• Τα μέτρα (Τεχνικά 
&Οργανωτικά) που 
εφαρμόζει η εταιρεία   
για να τηρεί τα 
δεδομένα ασφαλή
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Πως ενημερώνομαι?

Δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως η Ιδιωτικότητα 
και η Ασφάλεια Δεδομένων



Privacy = Game ChangerPrivacy = Game Changer

Ψηφιακός Μετασχηματισμός                      ΑνθρωποκεντρικόςΨηφιακός Μετασχηματισμός                      Ανθρωποκεντρικός

“All of us will have to think about the digital experiences we create to treat privacy as a human right”

– Satya Nadella, CEO of Microsoft

Privacy = Game ChangerPrivacy = Game Changer

Ψηφιακός Μετασχηματισμός                      ΑνθρωποκεντρικόςΨηφιακός Μετασχηματισμός                      Ανθρωποκεντρικός
Μετασχηματισμός Μετασχηματισμός 
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Μετασχηματισμός Μετασχηματισμός 

“All of us will have to think about the digital experiences we create to treat privacy as a human right”



Ο Ρόλος του Ο Ρόλος του GDPRGDPR

• Η Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων έχει Πρωταρχικό Ρόλο

• Αποτύπωση Δεδομένων και Ροών αυτών

• Καταγραφή Επεξεργασιών

• Αποτύπωση Κινδύνων ή κενών στην Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια Δεδομένων• Αποτύπωση Κινδύνων ή κενών στην Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια Δεδομένων

• Εκτίμηση Αντικτύπου στην Ιδιωτικότητα

• Διαβιβάσεις δεδομένων με συγκεκριμένους κανόνες

• Εφαρμογή κατάλληλων Τεχνικών & Οργανωτικών Μέτρων

• Ανάδειξη των Δικαιωμάτων των Φυσικών Προσώπων

• Ενημέρωση στην περίπτωση Παραβίασης Δεδομένων• Ενημέρωση στην περίπτωση Παραβίασης Δεδομένων

• Καθιέρωση του Ρόλου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

• Υποχρεωτική Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων

• Πρόστιμα / αποζημιώσεις αλλά και μεγάλο πλήγμα στη φήμη μιας εταιρείας στην 
περίπτωση απώλειας δεδομένων

Η Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων έχει Πρωταρχικό Ρόλο

Αποτύπωση Κινδύνων ή κενών στην Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια ΔεδομένωνΑποτύπωση Κινδύνων ή κενών στην Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια Δεδομένων

Διαβιβάσεις δεδομένων με συγκεκριμένους κανόνες

Εφαρμογή κατάλληλων Τεχνικών & Οργανωτικών Μέτρων

Ανάδειξη των Δικαιωμάτων των Φυσικών Προσώπων

Ενημέρωση στην περίπτωση Παραβίασης ΔεδομένωνΕνημέρωση στην περίπτωση Παραβίασης Δεδομένων

Καθιέρωση του Ρόλου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Υποχρεωτική Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων

αποζημιώσεις αλλά και μεγάλο πλήγμα στη φήμη μιας εταιρείας στην 
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ΙδιωτικότηταΙδιωτικότητα: : Προτεραιότητα από την ΑρχήΠροτεραιότητα από την Αρχή

• Θέμα στην ατζέντα της Διοίκησης

• Κουλτούρα Προστασίας Δεδομένων σε όλη την εταιρεία

• Εφαρμογή της Αρχής της Λογοδοσίας σε όλη την εταιρεία

• Καταγραφή δομημένων και αδόμητων δεδομένων• Καταγραφή δομημένων και αδόμητων δεδομένων

• Επιλογή Τεχνολογιών

• Διαχείριση Προσβάσεων

• Προστασία σε όλη την αλυσίδα. Προμηθευτές, Συνεργάτες, Μεσολαβούντες, κλπ.

• Κοινοποίηση / Διαβίβαση Δεδομένων 

• Έμφαση στην ενημέρωση / Διαφάνεια (όροι, πολιτικές & ενημερώσεις απορρήτου, κλπ.)• Έμφαση στην ενημέρωση / Διαφάνεια (όροι, πολιτικές & ενημερώσεις απορρήτου, κλπ.)

• Προσαρμογή Ενεργειών Marketing & Πωλήσεων

• Ανάλυση Ρίσκου

• Συνεχής Επικαιροποίηση

Προτεραιότητα από την ΑρχήΠροτεραιότητα από την Αρχή

Κουλτούρα Προστασίας Δεδομένων σε όλη την εταιρεία

Εφαρμογή της Αρχής της Λογοδοσίας σε όλη την εταιρεία

Καταγραφή δομημένων και αδόμητων δεδομένωνΚαταγραφή δομημένων και αδόμητων δεδομένων

Προστασία σε όλη την αλυσίδα. Προμηθευτές, Συνεργάτες, Μεσολαβούντες, κλπ.

Διαφάνεια (όροι, πολιτικές & ενημερώσεις απορρήτου, κλπ.)Διαφάνεια (όροι, πολιτικές & ενημερώσεις απορρήτου, κλπ.)

Πωλήσεων
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Ο Γενικός ΚανόναςΟ Γενικός Κανόνας

• Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση μιας
δεδομένων και της ιδιωτικότητας, τόσο
στην αγορά από την αξιοποίηση των δεδομένων

• Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση, τόσο
διακινδυνεύσει από πολλαπλές βλάβες
αποζημιώσεις)

• Υπάρχει ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας
τις απαιτούμενες επενδύσεις? Ποια είναιτις απαιτούμενες επενδύσεις? Ποια είναι

μιας εταιρείας σχετικά με την προστασία των
τόσο περισσότερο δημιουργούνται ευκαιρίες

δεδομένων που συλλέγει

τόσο πιο ευαίσθητη είναι η εταιρεία στο να
βλάβες (π.χ. φήμη, πρόστιμα, διεκδικήσεις,

ιδιωτικότητας & προστασίας δεδομένων σε σχέση με
είναι η σωστή κίνηση ?είναι η σωστή κίνηση ?
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Privacy ArchitectsPrivacy Architects

Business
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Legal IT



ΠελάτηςΠελάτης

ΠροσαρμοστιΠροσαρμοστι
κότητα & κότητα & 
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη

ΚαινοτομίαΚαινοτομία

Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακών Μοντέλων 
Τεχνικά & Οργανωτικά Μέτρα / Υποδομή Ασφάλειας & Προστασίας Δεδομένων

Ιδιωτικότητα

ΠελάτηςΠελάτης

ΚαινοτομίαΚαινοτομία ΕξυπηρέτησηΕξυπηρέτηση

Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακών Μοντέλων 
Τεχνικά & Οργανωτικά Μέτρα / Υποδομή Ασφάλειας & Προστασίας Δεδομένων

Ιδιωτικότητα



Privacy by DesignPrivacy by Design

Fail by DesignFail by Design

oror

Fail by DesignFail by Design

Privacy by DesignPrivacy by Design

Fail by DesignFail by Design

oror
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Fail by DesignFail by Design



Επικοινωνία:

info@rbl.gr

www.rbl.gr

+30 215 560 0411

Συνιδρυτής:

Υποστηρικτής
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Υποστηρικτής: 


