
 

4/2018 



Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Κανονισμού;  

 
 Ο Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απηνκαηνπνηεκέλεο ή κε 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (ΔΠΧ), εθφζνλ ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ή ην ππνθείκελν ησλ ΔΠΧ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ελφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ). Εμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε επεμεξγαζία απηή ιακβάλεη ρψξα: 

  α) ζην πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

δηθαίνπ ηεο Έλσζεο,  

 β) απφ ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο,  

 γ) απφ θπζηθφ πξφζσπν ζην πιαίζην απνθιεηζηηθά πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη 

  δ) απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο 

αλίρλεπζεο ή ηεο δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθψλ 

θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο έλαληη θηλδχλσλ 

πνπ απεηινχλ ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 4/2018 



 

Ποια θεωρούνται «δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα» ;  

 
 Κάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή 

ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν («ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ») θαη εηδηθφηεξα θάζε 

πιεξνθνξία ε νπνία δχλαηαη είηε κφλε ηεο είηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιιε πιεξνθνξία λα νδεγήζεη 

ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ (ηαπηνπνίεζε). 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



Ποια θεωρούνται «ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα» ; 

 
 Επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη απηά πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, 

ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ηα γελεηηθά 

δεδνκέλα, βηνκεηξηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε πξνζψπνπ, 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ή δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθή δσή θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ.  

 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



Ποια η σημασία της έννοιας 

«επεξεργασία»;  

 
 Κάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 
απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ζχλνια δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή, ε 
θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε, ε 
απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε 
αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε 
θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε 
κνξθή δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ν 
πεξηνξηζκφο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή  

 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



Ποιος είναι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας;  

 
 Τν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε 

δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο 

θνξέαο πνπ, κφλα ή απφ θνηλνχ κε 

άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ 

ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



 

Πότε θεωρείται κάποιος ως εκτελών την 

επεξεργασία; 

 
 Όηαλ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



 

Ποιες αρχές πρέπει να τηρεί ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας; 

  α) ε επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη ζχλλνκε θαη ζεκηηή θαη λα δηεμάγεηαη κε 
δηαθαλή ηξφπν ζε ζρέζε κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ («λνκηκφηεηα, 
αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα») 

 β) ηα ΔΠΧ ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη 
δελ ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο ηνπο 
ζθνπνχο απηνχο («πεξηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ») 

 γ) ηα ΔΠΧ είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο 
ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία («ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
δεδνκέλσλ») 

 δ) ηα ΔΠΧ είλαη αθξηβή θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, επηθαηξνπνηνχληαη («αθξίβεηα») 

 ε) ηα ΔΠΧ δηαηεξνχληαη ππφ κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 
ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ («πεξηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο») 

 ζη) ηα ΔΠΧ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ 
ελδεδεηγκέλε αζθάιεηά ηνπο, κεηαμχ άιισλ ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ κε 
εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ηπραία απψιεηα, θαηαζηξνθή ή 
θζνξά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ή νξγαλσηηθψλ κέηξσλ 
(«αθεξαηφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα») 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



 

Πότε θεωρείται η επεξεργασία ΔΠΧ 

σύννομη;  

  Η επεμεξγαζία ΔΠΧ είλαη ζχλλνκε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 α) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ζπλαηλέζεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ΔΠΧ ηνπ γηα 
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο,  

 β) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ηεο νπνίαο ην ππνθείκελν 
ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο,  

 γ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ 
ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο,  

 δ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ,  

 ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ 
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο,  

 ζη)  ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ πνπ 
επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηξίηνο, εθηφο εάλ έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ 
ππεξηζρχεη ην ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα, ηδίσο εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη παηδί. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



Τι ισχύει για την επεξεργασία ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων;  

       Απαγνξεχεηαη ε ελ γέλεη επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

      Η απαγφξεπζε απηή αίξεηαη ζηηο  αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 

 α) φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη παξάζρεη ξεηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο,  

 β) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
δηθαησκάησλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,  

 γ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζσκαηηθά ή λνκηθά 
αλίθαλν λα ζπγθαηαηεζεί,  

 δ) ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη, κε θαηάιιειεο εγγπήζεηο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηδξχκαηνο, νξγάλσζεο ή άιινπ κε θεξδνζθνπηθνχ θνξέα κε πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή 
ζπλδηθαιηζηηθφ ζηφρν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επεμεξγαζία αθνξά απνθιεηζηηθά ηα κέιε ή ηα πξψελ 
κέιε ηνπ θνξέα ή πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ,  

 ε) ε επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία έρνπλ πξνδήισο δεκνζηνπνηεζεί απφ 
ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ,  

 ζη) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ, 

 δ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,  

 ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο πξνιεπηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο, εθηίκεζεο ηεο 
ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηαηξηθήο δηάγλσζεο, παξνρήο πγεηνλνκηθήο ή θνηλσληθήο 
πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο ή δηαρείξηζεο πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ 
ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο ή δπλάκεη ζχκβαζεο κε επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, 
ζ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο,  

 η) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο 
επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



 

Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των 

ΔΠΧ;  

  Τν ππνθείκελν ησλ ΔΠΧ δηθαηνχηαη:  

 α) λα ιακβάλεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 
επεμεξγαζία ζε ζπλνπηηθή, δηαθαλή, θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή,  

 β) λα ιακβάλεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο επηβεβαίσζε γηα ην θαηά πφζνλ ή φρη 
ηα ΔΠΧ πνπ ην αθνξνχλ πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη, εάλ ζπκβαίλεη ηνχην, ην δηθαίσκα 
πξφζβαζεο ζε απηά, 

 γ) λα απαηηήζεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ηε 
δηφξζσζε αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ,  

 δ) λα δεηήζεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε,  

 ε) λα εμαζθαιίδεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο,  

 ζη) λα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, θαη ηα νπνία έρεη 
παξάζρεη ζε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ζε δνκεκέλν, θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη 
αλαγλψζηκν απφ κεραλήκαηα κνξθφηππν, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη ηα ελ 
ιφγσ δεδνκέλα ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ρσξίο αληίξξεζε απφ ηνλ ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο ζηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

 δ) λα αληηηάζζεηαη, αλά πάζα ζηηγκή θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε 
θαηάζηαζή ηνπ, ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, 
ε) λα κελ ππφθεηηαη ζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη 
απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, ε 
νπνία παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ ην αθνξνχλ ή ην επεξεάδεη ζεκαληηθά κε 
παξφκνην ηξφπν. 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ 

4/2018 



 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του 

υπεύθυνου επεξεργασίας;  

  Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 
κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε 
επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη επξσπατθή 
λνκνζεζία θαη φηη εμαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο έλαληη ησλ 
θηλδχλσλ. Τα ελ ιφγσ κέηξα επαλεμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη φηαλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. Σην πιαίζην απηφ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα 
εθαξκφδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Η 
ηήξεζε εγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο ή εγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ 
πηζηνπνίεζεο, δχλαηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν γηα ηελ 
απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη 
επξσπατθή λνκνζεζία. Επίζεο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηεξεί αξρείν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο, γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο, κε φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο 
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζπλεξγάδεηαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, κε ηελ επνπηηθή 
αξρή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εκτελούντος 

την επεξεργασία; 

  Η επεμεξγαζία απφ ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία δηέπεηαη απφ ζχκβαζε, πνπ δεζκεχεη ηνλ εθηεινχληα 
ηελ επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη θαζνξίδεη ην αληηθείκελν θαη ηε δηάξθεηα ηεο 
επεμεξγαζίαο, ηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππεπζχλνπ 
επεμεξγαζίαο. Η ελ ιφγσ ζχκβαζε πξνβιέπεη θαη’ ειάρηζηνλ φηη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία: α) 
επεμεξγάδεηαη ηα ΔΠΧ κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, β) δηαζθαιίδεη 
φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ 
αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο, γ) ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ, δ) δελ πξνζιακβάλεη άιινλ 
εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ 
επεμεξγαζίαο,  θαη εθφζνλ πξνζιάβεη, νη ίδηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, 
επηβάιινληαη ζηνλ άιινλ απηφλ εθηεινχληα κέζσ ζχκβαζεο, ηδίσο ψζηε λα παξέρνληαη επαξθείο 
δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, νχησο ψζηε ε επεμεξγαζία 
λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ε) ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο 
θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ 
απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε 
αηηήκαηα γηα άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε 
ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, δ) θαη' επηινγή ηνπ 
ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, 
ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απφδεημε ηεο 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν 
απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ζ) ηεξεί αξρείν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο πνπ 
δηεμάγνληαη εθ κέξνπο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη 
απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, η) ζπλεξγάδεηαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, κε ηελ επνπηηθή αξρή γηα ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 
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Ποια τα καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας 

δεδομένων; 

 
 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία νξίδνπλ ππεχζπλν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχνληαη θαη 
αλαθνηλψλνληαη ζηελ επνπηηθή αξρή. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν 
εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία:  

 α)  δηαζθαιίδνπλ φηη ν ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζπκκεηέρεη, δεφλησο 
θαη εγθαίξσο, ζε φια ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

 β) ζηεξίδνπλ ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, παξέρνληαο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ 
ιφγσ θαζεθφλησλ θαη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

 γ) δηαζθαιίδνπλ φηη ν ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δελ ιακβάλεη εληνιέο 
γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ θαζεθφλησλ. Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα θαζήθνληα: α) ελεκεξψλεη θαη 
ζπκβνπιεχεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, β) 
παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη κε 
ηηο πνιηηηθέο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία 
ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ ΔΠΧ, γ) παξέρεη ζπκβνπιέο, φηαλ δεηείηαη, 
φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
δεδνκέλσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο, δ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 
επνπηηθή αξρή θαη ε) ελεξγεί σο ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα ηελ επνπηηθή αξρή 
γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία. 
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Είναι δυνατή η διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων σε τρίτη χώρα; 

 
 Η δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πξνο ηξίηε ρψξα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ 
ε Επηηξνπή έρεη απνθαζίζεη φηη δηαζθαιίδεηαη 
επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο απφ ηελ ηξίηε ρψξα. Γηα 
κηα ηέηνηα δηαβίβαζε δελ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα. 
Ειιείςεη ηέηνηαο απφθαζεο, ν ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία κπνξεί λα 
δηαβηβάζεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηε 
ρψξα κφλν εάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν 
εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία έρεη παξάζρεη θαηάιιειεο 
εγγπήζεηο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πθίζηαληαη 
εθηειεζηά δηθαηψκαηα θαη απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα 
γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 
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Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων του Κανονισμού ; 

 

 Α. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεχζπλνπ 
επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, επηβάιινληαη 
δηνηθεηηθά πξφζηηκα έσο 10.000.000 επξψ ή, ζε πεξίπησζε 
επηρεηξήζεσλ, έσο ην 2 % ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εηήζηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην πνην 
είλαη πςειφηεξν. 

 Β. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 
επεμεξγαζία ΔΠΧ, ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, 
ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πεξίπησζε δηαβίβαζεο ΔΠΧ ζε ηξίηε ρψξα, 
νηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ή ζε πεξίπησζε 
κε ζπκκφξθσζεο ζε εληνιή, ζε πεξηνξηζκφ επεμεξγαζίαο ή αλαζηνιή 
ηεο θπθινθνξίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επνπηηθήο αξρήο 
επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα έσο 20.000.000 επξψ ή, ζε 
πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, έσο ην 4 % ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ 
εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 
αλάινγα κε ην πνην είλαη πςειφηεξν.  
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