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� Πώς συµµορφωνόµαστε µε το ΓΚΠ∆

� Βασικοί κίνδυνοι

� Βασικές προτεραιότητες

� Ευαισθητοποίηση και προστασία στη πράξη

� Συνοψίζοντας τα οφέλη για το ∆ηµόσιο
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Τι είναι ο ΓΚΠΔ (GDPR);

Ο Ευρωπαϊκός ΓΚΠ∆ θα βελτιώσει την ιδιωτική ζωή των

ατόµων και θα δώσει στις ρυθµιστικές αρχές µεγαλύτερες

εξουσίες για να αναλάβουν δράση κατά των επιχειρήσεων που

παραβιάζουν τους νέους νόµους. Αυτό σηµαίνει:

Αυστηρές ποινές: Πρόστιµα

έως και το 4% του ετήσιου

παγκόσµιου κύκλου

εργασιών ή τα €20

εκατοµµύρια

όποιο από τα δύο είναι

µεγαλύτερο

Ο Κανονισµός εφαρµόζεται και σε µη

Ευρωπαικές εταιρίες οι οποίες

επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα

ατόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεθνής µεταφορά των δεδοµένων θα

συνεχίσει να διέπεται σύµφωνα µε τους

κανόνες του Ευρωπαϊκού ΓΚΠ∆
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Προσωπικά ∆εδοµένα σηµαίνει…

…κάθε πληροφορία που σχετίζεται µε ένα ταυτοποιηµένο ή που δύναται
να ταυτοποιηθεί φυσικό πρόσωπο (‘υποκείµενο των δεδοµένων’)

Τα προσωπικά ∆εδοµένα είναι ένα περιουσιακό µας στοιχείο µε µια αξία
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Επεξεργασία σημαίνει…

…κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε … όπως 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, για παράδειγµα:

� Μισθοδοσία εργαζοµένων

� Καταγραφή καµερών

� Καταγραφή στοιχείων σε βάση δεδοµένων, αρχεία

� Απαντήσεις σε ερωτήµατα πολιτών-δηµοτών
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας & Εκτελών την

Επεξεργασία

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
σημαίνει…

�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

Εκτελών την Επεξεργασία
σημαίνει…
�το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια
αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που
επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου
της επεξεργασίας
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Βασικές Αρχές της Επεξεργασίας Προσωπικών

Δεδομένων

1. Νοµιµότητα, αντικειµενικότητα και διαφάνεια

2. Περιορισµός του σκοπού

3. Ελαχιστοποίηση των δεδοµένων

4. Ακρίβεια

5. Περιορισµός της περιόδου αποθήκευσης

6. Ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα

7. Λογοδοσία
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Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Το υποκείµενο των δεδοµένων (ανάλογα µε τη νόµιµη βάση) έχει το
δικαίωµα:
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ΑΠΔΠΧ – Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων
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Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων

[Άρθρο 83]

� η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό

των υποκειμένων που έθιξε η παράβαση και το βαθμό ζημίας που υπέστησαν

� ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση, 

� οποιεσδήποτε ενέργειες για τον μετριασμό της βλάβης των υποκείμενων των δεδομένων, 

� ο βαθμός ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

� τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις

� ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της παράβασης

� οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει η παράβαση

� ο τρόπος με τον οποίο η εποπτική αρχή πληροφορήθηκε την παράβαση

� τα οικονομικά οφέλη που αποκομίστηκαν ή ζημιών που αποφεύχθηκαν, άμεσα ή

έμμεσα, από την παράβαση
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Προσέγγιση τουGDPR

Εµπιστευτικότητα – Ακεραιότητα – ∆ιαθεσιµότητα
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Πως Συμμορφωνόμαστε με τονGDPR
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

� Ενότητα 01 - Προετοιµασία Έργου για τον ΓΚΠ∆

� Ενότητα 02 - Συλλογή Πληροφοριών και Εκτίµηση της Κατάστασης

� Ενότητα 03 - Ανάλυση Προσωπικών ∆εδοµένων

� Ενότητα 04 - Χαρτογράφηση Ροής και Επεξεργασίας Προσωπικών

∆εδοµένων
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

� Ενότητα 05 - Ενηµέρωση των Υποκειµένων των ∆εδοµένων

� Ενότητα 06 - ∆ικαιώµατα των Υποκειµένων ∆εδοµένων

� Ενότητα 07 - Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών και προστασίας

δεδοµένων

� Ενότητα 08 - ∆ιεθνείς Μεταφορές

� Ενότητα 09 - ∆ιαχείριση Παραβιάσεων Προσωπικών ∆εδοµένων

� Ενότητα 10 - Υπεύθυνοι και Εκτελούντες την Επεξεργασία
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

� Ενότητα 11 - Εκτίµηση Αντικτύπου για την Προστασία των

∆εδοµένων

� Ενότητα 12 - Τεχνικά και οργανωτικά µέτρα

� Ενότητα 13 - Ρόλοι, Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση

� Ενότητα 14 - Έλεγχος Συµµόρφωσης

� Ενότητα 15 - Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης
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Βασικοί κίνδυνοι… (1/2)
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Βασικοί κίνδυνοι… (2/2)
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Βασικές προτεραιότητες…
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Ευαισθητοποίηση και προστασία στη πράξη

� Φυσική Προστασία της

Πληροφορίας

� Ηλεκτρονική Προστασία της

Πληροφορίας

� Πρόσβαση και Passwords

� Email

� Χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο

� Προστασία από ιούς (Anti-
Virus)

� Κινητές συσκευές

� Αφαιρούµενα µέσα

� ∆ιαγραφή Πληροφοριών

� Περιστατικά ασφάλειας

Η µη συµµόρφωση µε εγκεκριµένες πολιτικές είναι πειθαρχικό

παράπτωµα.
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Συνοψίζοντας τα οφέλη για το Δημόσιο



Το κλίμα εμπιστοσύνης
χρειάζεται χρόνια για να χτιστεί

δευτερόλεπτα για να γκρεμιστεί

και αιώνες για να επανέρθει…

Ευχαριστώ και πάντα να θυμάστε
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Νομιμότητα της επεξεργασίας [Άρθρο 6]


