
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων  
GDPR 



GDPR 

• Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 

και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018.  

• Διαμορφώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την 
υφιστάμενη νομοθεσία (αυξάνοντας σημαντικά τα επίπεδα προστίμων) 

• Αφορά την διαχείριση προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την 
καταστροφή τους. 

• Αφορά προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. 

• Ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων  

• Ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης. 



Ποιές επιχειρήσεις αφορά; 

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές 
που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πελατών, πελατών των πελατών τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων 
φυσικών προσώπων. 

Ως εκ τούτου, o GDPR αφορά πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. 

 



Δηλαδή, τι υποχρεώσεις έχουν; 

• να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για 
συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα είναι απαραίτητα, να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν, να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό 
διάστημα που απαιτείται.  

• να τηρούν ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων 

• να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή 
δημόσια ανακοίνωση 

• πρακτικά, μεταφέρει όλη την ευθύνη της συμμόρφωσης εσωτερικά στην επιχείρηση.  



Ορισμοί 

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

• Επεξεργασία και περιορισμός επεξεργασίας 

• Σύστημα αρχειοθέτησης 

• Υπεύθυνος επεξεργασίας / Εκτελών την επεξεργασία 

• Συγκατάθεση 

• Παραβίαση δεδομένων 



Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

• Δικαίωμα στην λήθη 

• Ενημέρωση τρίτων για διαγραφή. 

• Περιορισμός της επεξεργασίας 

• Εξαγωγή δεδομένων 

• Δυνατότητα χρήστη να επεξεργαστεί το 
προφίλ του 

• Να δει όλα τα δεδομένα του 

• Συγκατάθεση σε κάθε επεξεργασία 

• Χρόνος διατήρησης δεδομένων 

• Κρυπτογράφηση – ανωνυμοποίηση 

• Ακεραιότητα δεδομένων 

• Μητρώο εργασιών και δραστηριοτήτων 



Πού βρίσκεται; 

https://eur- lex.europa.eu/legal -content/EL  


