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General Data Protection Regulation
Κανονισμός για την Προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών ΕΕ 2016/679- Νομικές Διαστάσεις

Κανονισμός και όχι οδηγία- Νομικό Πλαίσιο

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 θα έχει άμεση
εφαρμογή (direct effect) στις 25 Μαΐου 2018 σε
όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας
την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική
νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το
ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ριζική Αλλαγή Νομικού Πλαισίου
Ο νέος Νόμος χαρακτηρίζεται από τα εξής:
 Εισάγει την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης
 εισάγει την αρχή της Λογοδοσίας (Accountability
Principle)
 Το βάρος απόδειξης μεταφέρεται από τις Αρχές
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις εταιρείες

Οι επιχειρήσεις, οφείλουν να αποδεικνύουν σε οποιαδήποτε
περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις
διατάξεις του Κανονισμού.

Ποιους Αφορά
 Ο κανονισμός GDPR, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της Ευρωπαϊκή Ένωσης
(και εκτός της ΕΕ που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες
σε άτομα που ζουν στην ΕΕ ) που με οποιοδήποτε τρόπο
συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα πελατών, προμηθευτών,
συνεργατών και εργαζόμενων.
 Στην πραγματικότητα, το GDPR καθίσταται το
παγκόσμιο πρότυπο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων . Ανάλογα με τα δεδομένα που
συλλέγει η κάθε επιχείρηση, αλλά και το μέγεθος της, θα
πρέπει να προχωρήσει σε βελτιώσεις οι οποίες θα είναι
την καθιστούν συμβατή με όλα όσα ορίζει ο GDPR.

Συμμόρφωση με Κανονισμό
Ο Κανονισμός ορίζει ότι απαγορεύεται η χρήση προσωπικών δεδομένων και επιτρέπεται
ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:
 Αν υπάρχει ξεκάθαρη συναίνεση του υποκειμένου, για κάθε σκοπό επεξεργασίας
 Αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το
υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος
 Αν απαιτείται να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν
από τη σύναψη σύμβασης,

 Αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του
υπευθύνου επεξεργασίας
 Αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του
υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου
 Αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται
προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας

Δικαιώματα υποκειμένων επεξεργασίας
 Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρα 12επ)
 Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)
 Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16)
 Δικαίωμα Διαγραφής – Δικαίωμα στην Λήθη (άρθρο 17 –
Right to be forgotten)

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18)
 Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων (άρθρο 20)
 Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21)
 Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22)

Υποχρεώσεις υπευθύνων επεξεργασίας
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας , πρέπει
να κοινοποιούν τα περιστατικά παραβίασης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός
72 ωρών από την ανακάλυψη του
περιστατικού παραβίασης και απώλειας
προσωπικών δεδομένων στις αρμόδιες
αρχές και στα υποκείμενα των δεδομένων.

Κυρώσεις
(Διοικητικής και Αστικής φύσεως)
Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 20 εκατ. € ή στο
4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους.
Η επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και η
απόφαση σχετικά με το ύψος του αφορά κάθε
μεμονωμένη περίπτωση.
Πλην της διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται από
την εποπτεύουσα αρχή τα υποκείμενα πρόσωπα
έχουν το δικαίωμα μέσω ομαδικών αγωγών
(αρ.80) να προσφύγουν και στα αρμόδια Πολιτικά
Δικαστήρια εναντίον των υπευθύνων επεξεργασίας
δεδομένων.

Συμπεράσματα
 Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων αποτελεί ένα νέο και αναγκαίο συνάμα
βήμα προόδου, τόσο προς την ενίσχυση του δικαίου
προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και
προς την καλλιέργεια μιας κουλτούρας
αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων και φορέων για την
προστασία της προσωπικότητας του ατόμου
 Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην εφαρμογή
του από Οργανισμούς και επιχειρήσεις συνεπώς
αυτές, οφείλουν να αποδεικνύουν σε οποιαδήποτε
περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες
με τις διατάξεις του Κανονισμού

Απαιτείται λοιπόν εναρμόνιση όλων μας, ΤΩΡΑ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ερωτήσεις;

