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[…] η οδηγία δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τον κατακερματισμό της εφαρμογής της
προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση […]



Για τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών
προσώπων […] το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών […] θα
πρέπει να είναι ισοδύναμο σε όλα τα κράτη μέλη.



Θα πρέπει να διασφαλίζεται συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων […]



[…] ισοδύναμες κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
των εποπτικών αρχών […]



[…] Ο μηχανισμός συνεκτικότητας μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για να προωθήσει
μια συνεκτική επιβολή διοικητικών προστίμων. […]

Προοίμιο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων: Στόχος Κανονισμού





Διασφάλιση


συνεκτικού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων σε ολόκληρη την Ένωση



αποφυγή αποκλίσεων που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στην εσωτερική αγορά

Απαιτείται Κανονισμός


κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας για τους οικονομικούς παράγοντες,



πρόβλεψη για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη μέλη ιδίου επιπέδου νομικά εκτελεστών
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ευθυνών για τους υπευθύνους επεξεργασίας και
τους εκτελούντες την επεξεργασία,



συνεκτική παρακολούθηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



ισοδύναμες κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη



αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών των διάφορων κρατών μελών
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Διαρκής ενίσχυση μέτρων ασφαλείας



Εγκληματική ενέργεια



Ενέργειες διερεύνησης από τον υπόχρεο,
έστω ατελέσφορες (διαγραφή αρχείων
καταγραφής πρόσβασης μετά διετία)



Οικειοθελής γνωστοποίηση στην αρχή από
την εταιρία και συνεργασία κατά την έρευνα



Ανακοίνωση σε όλους τους πελάτες της
εταιρίας και δωρεάν παρακολούθηση
χρηματοπιστωτικών κινήσεων για 12 μήνες



Λήψη ουσιαστικών προληπτικών μέτρων μετά
το συμβάν προς αποφυγή επανάληψης



Η επιβολή προστίμου θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην φήμη της εταιρίας



Το συμβάν πήρε μεγάλη δημοσιότητα στα
ΜΜΕ

ΟΡΙΣΜΟΙ



«δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιημένο / ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο
των
δεδομένων»)·


Ταυτοποιήσιμο: H ταυτότητά του μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως

μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε
αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό
ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητά του

ΟΡΙΣΜΟΙ



«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 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



«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας
που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας
κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν,
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ



Κατάργηση υποχρέωσης γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ: Self assessment / μελέτη
εκτίμησης αντικτύπου



Υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ
ορισμού



Λογοδοσία / Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων



Παροχή συγκατάθεσης


ειδική, με ελεύθερη βούληση, αναμφισβήτητη ένδειξη της βούλησης του υποκειμένου,
ελεύθερα ανακλητή, τεκμηριωμένη



Όχι σιωπηρή, ή με βάση προσυμπληρωμένα πεδία ή τεκμαιρόμενη ως συνέπεια αδράνειας
του υποκειμένου

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

Σύννομη-θεμιτή-διαφανής επεξεργασία

Καθορισμένοι-ρητοί-νόμιμοι σκοποί / Μη υπέρβαση με τρόπο ασύμβατο

Ελαχιστοποίηση δεδομένων




ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Περιορισμός του σκοπού




ΤΗΝ

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια




ΔΙΕΠΟΥΝ

Κατάλληλα-συναφή-αναγκαία

Ακρίβεια, επικαιροποίηση


Διαγραφή-Διόρθωση



Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης



Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα


Ασφάλεια επεξεργασίας / Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης-παράνομης-τυχαίας απώλειας-φθοράς

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ



Δικαίωμα ενημέρωσης



Δικαίωμα πρόσβασης



Δικαίωμα διόρθωσης



Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στην λήθη»)



Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας



Δικαίωμα στην φορητότητα



Δικαίωμα εναντίωσης



Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση
προφίλ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ



Υποχρέωση απόδειξης συμμόρφωσης


Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών-οργανωτικών μέτρων


Εκπαίδευση προσωπικού, εσωτερικοί έλεγχοι, αναθεώρηση εσωτερικών διαδικασιών HR



Ορισμός Υπευθύνου Επεξεργασίας



Ελαχιστοποίηση



Ψευδωνυμοποίηση



Διαφάνεια



Διαρκής βελτίωση εργαλείων/διαδικασίων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

YΨΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 1

Ανώτατο όριο €10.000.000 ή 2% του παγκόσμιου κύκλου
εργασιών σε περίπτωση επιχειρήσεων (όποιο είναι
υψηλότερο):



Προϋποθέσεις για συγκατάθεση ανηλίκου σε σχέση με υπηρεσίες ΚτΠ



Επεξεργασία που δεν απαιτεί εξακρίβωση ταυτότητας



Προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού



Επεξεργασία υπό την εποπτεία υπευθύνου/εκτελούντος την επεξεργασία



Ορισμός υπευθύνου επεξεργασίας



Πιστοποίηση / Φορείς πιστοποίησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΎΨΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 2

Ανώτατο όριο €20.000.000 ή 4% του παγκόσμιου κύκλου
εργασιών σε περίπτωση επιχειρήσεων (όποιο είναι υψηλότερο):



Βασικές αρχές επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για την
συγκατάθεση/έγκριση



Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων



Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό



Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εθνική νομοθεσία για ειδικές περιπτώσεις
επεξεργασίας



Μη παροχή πρόσβασης στην Αρχή



Μη συμμόρφωση προς εντολή / προσωρινό-οριστικό περιορισμό επεξεργασίας /
αναστολή κυκλοφορίας δεδομένων που έχει επιβάλλει η Αρχή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤIΜΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 1
Φύση / Βαρύτητα / Διάρκεια παράβασης
 Φύση / Έκταση / Σκοπός επεξεργασίας
 Αριθμός υποκειμένων που θίγονται / Βαθμός ζημίας που υφίστανται


Δόλος / Αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση
 Τυχόν ενέργειες για τον μετριασμό της ζημίας
 Βαθμός συνεργασίας με την Αρχή με στόχο την επανόρθωση της
παράβασης και τον περιορισμό πιθανών δυσμενών επιπτώσεων
 Κατηγορίες δεδομένων που αφορά η παράβαση


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 2



Τρόπος ενημέρωσης της Αρχής για την παράβαση - οικειοθελής ενημέρωση από τον
υπόχρεο



Συμμόρφωση με μέτρα που έχουν τυχόν επιβληθεί από την Αρχή



Φύση / Έκταση / Σκοπός επεξεργασίας



Τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας / μηχανισμών πιστοποίησης



Κάθε άλλο επιβαρυντικό / ελαφρυντικό στοιχείο ανάλογα με την κάθε παράβαση


Οικονομικά οφέλη για τον παραβάτη



Ζημίες που αποφεύχθηκαν, άμεσα ή έμμεσα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ



Άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από την στιγμή που γίνεται γνωστή η
παραβίαση



Υποχρέωση αιτιολόγησης σε περίπτωση καθυστέρησης



Απαλλαγή όταν δεν υφίσταται ενδεχόμενος κίνδυνος για δικαιώματα / ελευθερίες
φυσικών προσώπων

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Περιγραφή φύσης παραβίασης


Κατηγορίες / φύση επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων



Κατηγορίες / αριθμός κατά προσέγγιση επηρεαζόμενων αρχείων προσωπικών δεδομένων



Ανακοίνωση ονόματος/στοιχείων επικοινωνίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου
επικοινωνίας για παροχή επιπλέον πληροφοριών



Περιγραφή ενδεχόμενων συνεπειών παραβίασης



Περιγραφή ληφθέντων / προτεινομένων μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβίασης και την
άμβλυνση των συνεπειών της



Σταδιακή παροχή πληροφοριών



Υποχρέωση τεκμηρίωσης κάθε παραβίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ



Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης έκθεσης σε υψηλό κίνδυνο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των
φυσικών προσώπων ως συνέπεια της παραβίασης



Περιεχόμενο ανακοίνωσης όμοιο με το περιεχόμενο γνωστοποίησης στην Αρχή



Περιγραφή ενδεχόμενων συνεπειών παραβίασης



Η Αρχή μπορεί να επιβάλει την ανακοίνωση της παραβίασης, εφόσον υπάρχει υψηλός κίνδυνος
για δικαιώματα / ελευθερίες υποκειμένων



Η Αρχή μπορεί να αποφασίσει απαλλαγή από υποχρέωση ανακοίνωσης

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ



Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών / οργανωτικών μέτρων προστασίας στα επηρεαζόμενα
προσωπικά δεδομένα που τα καθιστούν μη κατανοητά σε όσους δεν διαθέτουν άδεια
πρόσβασης (π.χ. κρυπτογράφηση)



Λήψη μέτρων μετά την παραβίαση που διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ούτε θα προκύψει υψηλός
κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων ως αποτέλεσμα
της παραβίασης



Η ανακοίνωση προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες


Δημόσια ανακοίνωση



Άλλο παρόμοιο μέτρο εξίσου αποτελεσματικής ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Αναλυτική καταγραφή τηρουμένων δεδομένων/πληροφοριών



Εξέταση νομικής βάσης επεξεργασίας / Παροχή συγκατάθεσης



Εφαρμοζόμενες διαδικασίες ενημέρωσης υποκειμένων



Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και σχετικές διαδικασίες



Υποχρεώσεις/διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης



Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού



Γενική υποχρέωση ενημέρωσης/κατανόησης του νέου πλαισίου

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.
If you think about that, you’ll do things differently.”
 Warren Buffett

Με την ελπίδα ότι
έχετε ήδη γίνει
σοφότεροι...

...Ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή
Σας!!!

