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Α. Ποια δεδομένα πρέπει να προστατεύονται ?

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ήτοι κάθε πληροφορία που μπορεί να    
ταυτοποιήσει την ταυτότητα) κάθε φυσικού προσώπου . 
Δεδομένα νομικών προσώπων . 

GDPR : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Β. Τι σημαίνει «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων ?
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ ευρεία έννοια.
Θεωρείται 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 κ.α. Περιλαμβάνεται ακόμη και η
συλλογή προσωπικών δεδομένων.



Γ. Ποια είναι τα βασικά πρόσωπα που 
παρεμβαίνουν στην επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων ;

«Υπεύθυνος 
επεξεργασίας»

«Εκτελών την 
επεξεργασία»

«Αποδέκτης»

«Τρίτος»

Δ. Ποια είναι τα «ευαίσθητα» προσωπικά
δεδομένα ;

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν
τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς τα
γενετικά και βιομετρικά δεδομένα και
δεδομένα που αφορούν την υγεία ή
δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή
φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο
προσανατολισμό του.



Ο υπεύθυνος ή ο εκτελών την 
επεξεργασία των δεδομένων έχει 

την εγκατάστασή του στην ΕΕ

‘Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων που
βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας
ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο
στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας
σχετίζονται με:

Α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα
εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην

Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή
από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή

Β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς
τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή

λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης.

Από υπεύθυνο επεξεργασίας μη
εγκατεστημένο στην Ένωση, αλλά σε
τόπο όπου εφαρμόζεται το δίκαιο
κράτους μέλους δυνάμει του
δημόσιου διεθνούς δικαίου

Ε. Ποιο το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ?



ΣΤ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα ενημέρωσης 
(άρ.12, 13 και 14 GDPR)

• Αρχή διαφάνειας, σύννομης και θεμιτής
επεξεργασίας

• Διάκριση: συλλογή των προσωπικών
δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο ή όχι

• Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στο υποκείμενο επεξεργασίας (πχ
ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας,
σκοπούς και νομική βάση επεξεργασίας
κ.α.)

Το δικαίωμα πρόσβασης 
(άρ. 14 GDPR)

• Λήψη επιβεβαίωσης για την
επεξεργασία ή μη των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
το υποκείμενο επεξεργασίας

• Εάν υφίστανται επεξεργασία τότε
δύναται να ασκήσει το δικαίωμα
πρόσβασης στα δεδομένα αυτά

• Δικαίωμα του υποκειμένου
επεξεργασίας να απαιτήσει τη
διόρθωση ανακριβών δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν είτε τη συμπλήρωση
ελλιπών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

Το δικαίωμα στη διόρθωση 
δεδομένων (άρ. 15 GDPR)



Το «δικαίωμα στη λήθη»
(άρ. 16 GDPR)

• Δικαίωμα του υποκειμένου επεξεργασίας
να αιτηθεί τη διαγραφή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
για τους αναφερόμενους στον κανονισμό
λόγους

• Περιορισμός Δικαιώματος στη λήθη :
ύπαρξη νομικής υποχρέωσης προς
εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος,
δικαιώματα άλλων προσώπων, σκοποί
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας που
επιβάλλουν τη διατήρηση των δεδομένων

Το δικαίωμα στον περιορισμό 
της επεξεργασίας (άρ. 18 

GDPR)

• Το υποκείμενο της επεξεργασίας
δύναται να αιτηθεί τον περιορισμό
της επεξεργασίας όταν ισχύει ένας
από τους περιοριστικά
αναφερόμενους στον κανονισμό
λόγους

• Δικαίωμα του υποκειμένου να 
λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, και τα 
οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο 
επεξεργασίας και να διαβιβάζει τα 
εν λόγω δεδομένα σε άλλον 
υπεύθυνο επεξεργασίας 

Το δικαίωμα στη φορητότητα
των δεδομένων (άρ. 20 GDPR)



Το δικαίωμα 
αντίρρησης/εναντίωσης (άρ. 

21 GDPR)

• Το υποκείμενο της επεξεργασίας δικαιούται
να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή και για
λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη
κατάστασή του, στην επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων, όταν η
επεξεργασία αυτή εδράζεται είτε σε
εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος
είτε στην ικανοποίηση εννόμου
συμφέροντος

Το δικαίωμα αντίρρησης στις 
περιπτώσεις profiling (άρ. 22 

GDPR)

• Το υποκείμενο της επεξεργασίας έχει
το δικαίωμα να μην υπόκειται σε
απόφαση που λαμβάνεται
αποκλειστικά βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ, η οποία παράγει έννομα
αποτελέσματα που το αφορούν ή το
επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο
τρόπο



Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 

δεδομένων (άρ.23 GDPR)

Ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να θέσει περιορισμούς στα αναφερθέντα δικαιώματα με την προϋπόθεση ότι ο
περιορισμός σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση των κατωτέρω αναφερόμενων εννόμων
αγαθών

Α. Της ασφάλειας του κράτους
Β. Της εθνικής άμυνας
Γ. Της δημόσιας ασφάλειας
Δ. Της πρόληψης διερεύνησης, ανίχνευσης, δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων 
Ε. Άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους
ΣΤ. Της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών
Ζ. Της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
Η. Της παρακολούθησης, επιθεώρησης ή κανονιστική λειτουργίας που συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας
Θ. Της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων 
Ι. Της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων



Δικαιώματα καταγγελίας, δικαστικής προσφυγής και 

συλλογικής εκπροσώπησης των υποκειμένων (άρ. 77 έως 82 

του ΓΚΠΔ)

διευκόλυνση του 
υποκειμένου στην 

πρόσβαση σε διοικητικές 
και δικαστικές 

διαδικασίες 
προκειμένου είτε να 

προσβάλλουν μη 
νόμιμες επεξεργασίες 

είτε να διεκδικήσουν την 
επανόρθωση της βλάβης 

που έχουν υποστεί

καταγγελία 
σε 

οποιαδήποτε 
εποπτική 

αρχή

εισάγεται ή εις 
ολόκληρόν ευθύνη του 

υπεύθυνου και του 
εκτελούντος την 

επεξεργασία

εισάγεται ειδική 
πρόβλεψη για τη 

συλλογική 
υποστήριξη των 

δικαιωμάτων του 
υποκειμένου

Δικαίωμα 
αποζημίωσης



 Ο ενωσιακός νομοθέτης εξοπλίζει το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων με 
σύγχρονες δυνατότητες άμυνας για τις περιπτώσεις της μη νόμιμης επεξεργασίας τους.

 Ευελπιστούμε ότι η «ενισχυμένη» αυτή νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους 
θα οδηγήσει και σε μία «ενισχυμένη» προστασία των προσωπικών δεδομένων εν γένει.

Σας ευχαριστώ πολύ.


