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1. Ο χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι οι

πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους

δεδομένων.

2. Υπάρχει ανάλογη προστασία και σε εθνικό επίπεδο.

3. Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία

των δεδομένων αυτών, τέθηκε σε ισχύ στις 24/5/2016 και άρχισε να

εφαρμόζεται από τις 25/5/2018.
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4. Στον ΓΚΠΔ υπάγεται η επεξεργασία από άτομο, εταιρεία ή

οργανισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που

αφορούν άτομα στην ΕΕ.

5. Η εφαρμογή του κανονισμού ΔΕΝ εξαρτάται από το μέγεθος της

εταιρείας ή του οργανισμού αλλά από τη φύση των δραστηριοτήτων.
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6. Ωστόσο, μερικές εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις για τις ΜΜΕ

προβλέπονται, λ.χ. εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 250

εργαζομένους δεν χρειάζεται να τηρούν αρχείο δραστηριοτήτων

επεξεργασίας εκτός εάν η επεξεργασία αποτελεί τακτική

δραστηριότητα, ενέχει κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες

φυσικών προσώπων ή αφορά ευαίσθητα δεδομένα ή ποινικά

μητρώα. Επίσης, δεν υποχρεούνται, κατά κανόνα, για διορισμό

DPO.
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7. «Επεξεργασία» δεδομένων και συνεπώς υπαγωγή στον ΓΚΠΔ

συνιστούν: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση,

αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση

πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση,

συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Παραδείγματα επεξεργασίας: διαχείριση προσωπικού και

μισθοδοσία, αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, δημοσίευση

φωτογραφίας σε ιστότοπο, μαγνητοσκόπηση.
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9. Οι κανόνες αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών

προσώπων και όχι δεδομένα που αφορούν εταιρείες ή άλλες νομικές

οντότητες εκτός εάν μέσα από αυτά καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση

ενός φυσικού προσώπου, π.χ. οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου επιχείρησης μορφής ονομα.επώνυμο@εταιρεία.gr .

10. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άξια για προστασία είναι όλες

εκείνες οι πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην

ταυτοποίηση ενός εν ζωή ατόμου, λ.χ. όνομα- επώνυμο, διεύθυνση

κατοικίας, email, αρ. ταυτότητας / διπλώματος / διαβατηρίου. ΔΕΝ

ΕΙΝΑΙ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: αριθμός μητρώου εταιρείας,

email info@eteria.com .
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11. Η επεξεργασία πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό

(νομικός λόγος) που να είναι γνωστός και να εκτείνεται μέχρι το

σημείο που εξυπηρετείται ο σκοπός αυτός. Τα δεδομένα δεν πρέπει

να αποθηκεύονται για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι

απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας και η

αποθήκευση να πληροί τεχνικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν

την ασφάλεια φύλαξης τους, λ.χ. δραστηριότητα ταξιδιωτικού

πρακτορείου.
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12. Ο σκοπός επεξεργασίας πρέπει να είναι γνωστός και να

ενημερώνονται για αυτόν τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα

δεδομένα. Χρήση των δεδομένων για άλλο σκοπό μόνον εφόσον ο

σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό, λ.χ. τράπεζα/

ασφαλιστική εταιρεία.

13. Ο αριθμός των δεδομένων που υπόκειται σε επεξεργασία θα

πρέπει να περιορίζεται σε αυτά που είναι απαραίτητα για τον

επιδιωκόμενο σκοπό, λ.χ. εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

14. Τα επεξεργασμένα δεδομένα πρέπει να διαφυλάσσονται για την

ελάχιστη δυνατή περίοδο (ανάγκη πρόβλεψης προθεσμιών για τη

διαγραφή ή την επανεξέταση των δεδομένων).
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15. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα άτομα των

οποίων τα δεδομένα συλλέγονται: ποιος φορέας τα συλλέγει, το λόγο,

το χρονικό διάστημα διαφύλαξης, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, το

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρχής προστασίας

δεδομένων (ΑΠΔ).

16. Νομικοί λόγοι που δικαιολογούν την επεξεργασία των

προσωπικών δεδομένων: συγκατάθεση των ατόμων (η οποία

πάντοτε θα πρέπει να υπόκειται σε ανάκληση), συμβατική

υποχρέωση μεταξύ οργανισμού και ατόμου, εκπλήρωση νομικής

υποχρέωσης, εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, προστασία

ζωτικών συμφερόντων του ατόμου, προάσπιση εννόμων

συμφερόντων του οργανισμού.
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17. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: προσωπικού χαρακτήρα

(φυλετική – εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές -

φιλοσοφικές πεποιθήσεις), συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,

γενετικά-βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα γενετήσιου

χαρακτήρα).

18. Επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών

δεδομένων όταν: έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση, υπάρχει νομική

υποχρέωση, διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα του ατόμου, αφορά

άτομα με την ιδιότητα μέλους του φορέα, συντρέχει λόγος δημοσίου

συμφέροντος.
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19. Υπεύθυνος επεξεργασίας – εκτελών την επεξεργασία (τρίτος;).

20. Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να γίνει όταν

συμβεί; παραβίαση δεδομένων επέρχεται όταν σημειώνεται συμβάν

ασφαλείας σε σχέση με τα δεδομένα για τα οποία ευθύνεται ο

οργανισμός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση του

απορρήτου. Εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση της παραβίασης

πρέπει να ενημερωθεί η αρχή και ενδεχομένως και τα ίδια τα

πρόσωπα.
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21. Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων

(ΕΑΠΔ): απαιτείται όταν η επεξεργασία είναι πιθανό να θέσει σε

υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων

(λ.χ. παρακολούθηση δημόσιων χώρων, επεξεργασία ευαίσθητων

δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα) .
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22. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( DPO): ο φορέας

οφείλει να διορίσει ΥΠΔ εφόσον οι βασικές δραστηριότητες που ασκεί

περιλαμβάνουν την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη

κλίμακα ή την τακτική και συστηματική παρακολούθηση σε μεγάλη

κλίμακα φυσικών προσώπων. Καθήκοντα: καθοδήγηση υπεύθυνου

επεξεργασίας, έλεγχος συμμόρφωσης του οργανισμού με τη

νομοθεσία, να πραγματοποιεί ΕΑΠΔ, να είναι σημείο επαφής με

φυσικά πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία επεξεργάζονται, να

συνεργάζεται με την ΑΠΔ.
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23. Πως αποδεικνύεται η συμμόρφωση του οργανισμού στον

ΓΚΠΔ;

24. Κυρώσεις για τις παραβιάσεις – υποχρέωση αποζημίωσης:

Προειδοποίηση-επίπληξη-απαγόρευση επεξεργασίας – πρόστιμο

(google) .
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