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 Ανάγκη ανηικαηάζηαζηρ ηος ςθιζηάμενος πλαιζίος: 

    Η πθηζηάκελε Οδεγία (95/46/ΔΚ), κεηά απφ πεξίπνπ κηα 
εηθνζαεηία, ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε - δελ αληαπνθξίλεηαη 
επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ιφγσ: 

• Τσλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ π.ρ. smartphones, 
mobile banking 

• Τεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξέρεη π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην 

• Τεο αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο π.ρ. ίnternet 
banking 

• Τεο επξείαο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

• Τεο απμαλφκελεο δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ 
πιεξνθνξηψλ π.ρ. δεδνκέλσλ πγείαο θαη δηάζεζήο ηνπο ζε 
παγθφζκην επίπεδν 
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               Καινοηομίερ ηος Κανονιζμού 

(α) Οκνηφκνξθε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή:  

 δηακνξθψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην ρσξίο ηελ αλάγθε ςήθηζεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο 

 ίδην επίπεδν λνκηθά εθηειεζηψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ,  

     ζε φια ηα θξάηε κέιε 

 επηβνιή ηζνδχλακσλ θπξψζεσλ απφ ηηο ΑΠΓΠΦ 

(β) Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 

(γ) Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ αξρψλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

(δ) Απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο 

(ε) Γηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη γηα κε πιηθή δεκία 

(ζη) Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζίαο ΑΠΓΠΦ ζε δηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο 

     (δ) Δηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο εληαίαο ζπξίδαο (one stop shop)  

     (θάζε πνιίηεο θαη θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλαιιάζζεηαη κε κία 
κφλν  ΑΠΓΠΦ)  
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(ε) Γηελέξγεηα ειέγρσλ before the event 

(ζ) Πξφζβαζε απφ ηελ ΑΠΓΠΦ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ 

(η) Δπηβνιή απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ 

(θ) Καηάξγεζε Γλσζηνπνηήζεσλ θαη Αδεηψλ Γηαζχλδεζεο / 

     Γηαβίβαζεο, φπσο ηηο γλσξίδνπκε ζήκεξα 

(ι) Δπζχλε ηφζν ζε ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο φζν θαη ζε 
εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία 

(κ) Απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθαηάζεζε: θαηαξγείηαη  

    ε ζησπεξή  ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
θαη εηζάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
απφδεημε χπαξμεο ζπγθαηάζεζεο 

(λ) Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Υπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ 
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Πεδίο εθαπμογήρ  

• Σην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
 

• Όηαλ εθαξκφδεηαη ην θππξηαθφ δίθαην δπλάκεη δηεζλνχο δηθαίνπ 
 

• Γηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξφζσπα ζε πεξηζζφηεξα θξάηε 
κέιε (ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο) 

 

• Σε επεμεξγαζία εθηφο ΔΔ γηα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληφο ΔΔ  

    π.ρ. US Airlines, ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζε ηξίηε ρψξα πνπ ζπιιέγεη 
δεδνκέλα πνιηηψλ Δ.Δ. 

 

• Σε επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη ζηελ ΔΔ γηα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη 
εθηφο ΔΔ 

 

• Κύπια εγκαηάζηαζη: νξίδεηαη, φηαλ κηα εηαηξεία έρεη εγθαηαζηάζεηο ζε 
πνιιά θξάηε κέιε 

 Για ςπεύθςνο επεξεπγαζίαρ: θχξηα εγθαηάζηαζε = ε εγθαηάζηαζε 
φπνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

 Για εκηελών ηην επεξεπγαζία: θχξηα εγθαηάζηαζε = ε εγθαηάζηαζε 
φπνπ εθηειείηαη ε επεμεξγαζία 
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                 Απσέρ νόμιμηρ επεξεπγαζίαρ 
 

• Δηζαγσγή ηεο Απσήρ ηηρ Λογοδοζίαρ: o νξγαληζκφο, ζα 
πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή, λα θαζνξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηα 
θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα για απόδειξη 
ζςμμόπθυζηρ 

 

    Τα κέηξα απηά επαλεμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε 
3 ρξφληα ή φηαλ απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηηο ειεπζεξίεο ησλ αηφκσλ (θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 
Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29) 

 

• Απσή ηηρ νομιμόηηηαρ: λφκηκε, ζεκηηή θαη δηαθαλήο 
επεμεξγαζία 
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• Απσή ηος πεπιοπιζμού ηος ζκοπού: 

  Πεπαιηέπυ επεξεπγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ ή ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο δελ ζεσξείηαη αζχκβαηε κε ηνπο αξρηθνχο 
ζθνπνχο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 89 

 

 Άξζξν 89: πηνζέηεζε ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, π.ρ. 
ςεπδσλπκνπνίεζε νχησο ψζηε λα κελ ηαπηνπνηνχληαη ηα ππνθείκελα, 
δεδνκέλνπ φηη, νη ελ ιφγσ ζθνπνί κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ κε ηνλ 
ηξφπν απηφ  

 

• Απσή ηηρ ελασιζηοποίηζηρ ηυν δεδομένυν: 

Τα δεδνκέλα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή 
θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
έρνπλ αξρηθά ζπιιεγεί 

 Σχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πεξί Ξελνδνρείσλ θαη 
Τνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ, θάζε μελνδνρείν ηεξεί εηδηθφ έληππν / 
βηβιίν ζηο οποίο ςποσπευηικά καηασυπείηαι ηο όνομα, η 
διεύθςνζη, η εθνικόηηηα, ηο επάγγελμα και η ημέπα άθιξηρ 
και ανασώπηζηρ ηυν πελαηών 
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• Απσή ηηρ ακπίβειαρ:  

Λακβάλνληαη κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

είλαη αθξηβή, δηαγξάθνληαη ή δηνξζψλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε 
 

• Απσή ηος πεπιοπιζμού ηηρ πεπιόδος αποθήκεςζηρ: 

 Τα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ. Γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα: 

γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, κε ηε 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 
 

• Απσή ηηρ ακεπαιόηηηαρ και εμπιζηεςηικόηηηαρ:  

Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά 

ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπο 
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Πόηε είναι νόμιμη η επεξεπγαζία  απλών 

πποζυπικών δεδομένυν 

 

• Έρεη δνζεί ε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ 

• Γηα εθηέιεζε ζχκβαζεο 

• Γηα έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ νξγαληζκνχ 

• Γηα δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ αηφκνπ 
(αλζξσπηζηηθνί ζθνπνί π.ρ. επηδεκίεο, αληαπφθξηζε 
ζε θαηαζηξνθέο) 

• Γηα δεκφζην ζπκθέξνλ ή άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο 

• Γηα ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ 
ηξίηνπ 
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Πόηε είναι νόμιμη η επεξεπγαζία ειδικών 

καηηγοπιών πποζυπικών δεδομένυν 
 

 Καηά θαλφλα απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο  
 

 Δπιηπέπεηαι όηαν: 

(α) ςπάπσει ζςγκαηάθεζη  

• ην άηνκν ηελ δίλεη ειεχζεξα  

• είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη  

• δελ δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν εμαπάηεζεο, εθθνβηζκνχ, εμαλαγθαζκνχ  

    ή ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ εάλ δελ ζπγθαηαηεζεί 

• Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ππέπει να αποδείξει φηη ην άηνκν  

    έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ 

• Μπνξεί λα αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή 
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(β) αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, δηθαίνπ θνηλσληθήο  
αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 

(γ) αθνξά ζε δσηηθφ ζπκθέξνλ 
 

(δ) αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο ηδξχκαηνο, νξγάλσζεο ή άιινπ κε 
θεξδνζθνπηθνχ θνξέα κε πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή 
ζπλδηθαιηζηηθφ ζηφρν – αθνξά ηα κέιε ή ηα πξψελ κέιε ηνπ ή 
πξφζσπα πνπ έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη ηα 
δεδνκέλα δελ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο 

 

(ε) αθνξά ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ην άηνκν 
 

(ζη) αθνξά ζε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ 
 

(δ) αθνξά ζε ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 
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(ε) αθνξά ζε πξνιεπηηθή ή επαγγεικαηηθή ηαηξηθή, εθηίκεζε 
ηθαλφηεηαο εξγαζίαο, ηαηξηθή δηάγλσζε, πγεηνλνκηθή ή θνηλσληθή 
πεξίζαιςε ή ζεξαπεία ή δηαρείξηζε πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
ζπζηεκάησλ δπλάκεη λφκνπ ή ζχκβαζεο κε επαγγεικαηία ζηνλ 
ηνκέα ηεο πγείαο  πνπ ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην 

 

(ζ) αθνξά ζε ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο: π.ρ. δεκφζηα πγεία, 
δηαζθάιηζε πςειψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θαξκάθσλ ή ησλ 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

 

(η) αθνξά ζε ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
ζε ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο 

 
 

     

     
12 
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   Δνδςνάμυζη ςθιζηάμενυν δικαιυμάηυν ηυν 

πολιηών και ειζαγυγή νέυν 
 

 

• Γικαίυμα ενημέπυζηρ 
 

   Η ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλνπηηθή, δηαθαλή, 
θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή, 
ρξεζηκνπνηψληαο ζαθή θαη απιή δηαηχπσζε, ηδίσο φηαλ 
πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξία απεπζπλφκελε ζε παηδηά 

 

 Απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή 
ζπγθαηάζεζεο ηφζν ζε ελήιηθνπο (άξζξα 6, 7)  

  φζν θαη ζε παηδηά (άξζξν 8) 
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• Γικαίυμα ππόζβαζηρ 

  To ππνθείκελν δηθαηνχηαη λα ιάβεη αηειψο, ζε έληππε ή 
ειεθηξνληθή κνξθή, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία 
ηνπ,  ηιρ οποίερ ηο ίδιο ή άλλο ππόζυπο έδσζε ζηνλ 
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

     – Καηαξγείηαη ην ηέινο ησλ €17 
 

Έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή  

•  Πιεξνθνξίεο γηα απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι  

• Γηθαίσκα παξνρήο αληηγξάθνπ, λννπκέλνπ φηη δελ 
επεξεάδεη δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα άιισλ πξνζψπσλ 

 

• Γικαίυμα διόπθυζηρ  

    Τν άηνκν έρεη δηθαίσκα δηφξζσζεο ζηα αλαθξηβή πξνζσπηθά 
ηνπ  δεδνκέλα, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε 
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• Γικαίυμα διαγπαθήρ («δικαίυμα ζηη λήθη») 

 

 Τν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα δηαγξαθήο δεδνκέλσλ πγείαο πνπ 
ηνλ αθνξνχλ φηαλ, κεηαμχ άιισλ, ανακαλέζει ηη 
ζςγκαηάθεζη ηος γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ 
δεδνκέλσλ θαη δελ ππάξρεη άιιε λνκηθή βάζε γηα ηελ 
επεμεξγαζία 

 

 Γεν μποπεί να αζκηθεί ηο δικαίυμα φηαλ ε επεμεξγαζία 
είλαη απαξαίηεηε, κεηαμχ άιισλ: 

 γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο 
πγείαο  

 γηα ζθνπνχο απσειοθέηηζηρ ππορ ηο δημόζιο ζςμθέπον, 
για ζκοπούρ επιζηημονικήρ ή ιζηοπικήρ έπεςναρ ή για 
ζηαηιζηικούρ ζκοπούρ 
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•  Γικαίυμα ζηη θοπηηόηηηα ηυν δεδομένυν  
     

 

 Δίλαη ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ λα ιακβάλεη 
έλα ππνζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ 
θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία απφ ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο, ζε ςεθηαθή κνξθή (ζε κνξθή αλαγλψζηκε, ηφζν 
απφ ηνλ άλζξσπν φζν θαη απφ ην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα 
ηνπ άιινπ νξγαληζκνχ) θαη λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα απηά γηα 
πεξαηηέξσ πξνζσπηθή ρξήζε  

 

 Η απνζήθεπζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηδησηηθή ζπζθεπή ή ηδησηηθφ 
ππνινγηζηηθφ ζχλλεθν, ρσξίο, θαη’ αλάγθε, δηαβίβαζε ησλ 
δεδνκέλσλ ζε άιιν ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 
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• Γικαίυμα ενανηίυζηρ  

    Τν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα λα αληηηαρζεί / ελαληησζεί 
φηαλ πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία 
γηα ζθνπνχο επιζηημονικήρ ή ηζηνξηθήο έπεςναρ ή γηα 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, εθηφο εάλ ε επεμεξγαζία είλαη 
απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο  

 

     Παπάδειγμα: Ξελνδνρείν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα 
δηαηεξεί πξνζσπηθά δεδνκέλα πειαηψλ ηνπ γηα 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε πξψελ  
πειάηεο έρεη δηθαίσκα λα ελαληησζεί 
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• Γικαίυμα ανηίππηζηρ ζε αςηομαηοποιημένη 
απόθαζη πεπιλαμβανομένηρ ηηρ καηάπηιζηρ 
πποθίλ  

      

 Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα κελ 
ππφθεηηαη ζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε 
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηάξηηζεο πξνθίι, ε νπνία ην επεξεάδεη ζεκαληηθά 

 

 Ιζρχεη θαη γηα απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε κε 
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα (Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 
Άξζξνπ 29)    
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Αςζηηπόηηηερ Τποσπεώζειρ Τπεύθςνυν Δπεξεπγαζίαρ 

1.  Λήτη ζςγκαηάθεζηρ  για ανήλικοςρ κάηυ ηυν 16 ζε 
ζσέζη με ηιρ ςπηπεζίερ ηηρ κοινυνίαρ ηυν 
πληποθοπιών 

    Γηα αλήιηθνπο θάησ ησλ 16 εηψλ δελ αξθεί ε ζπγθαηάζεζε 
ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ αιιά 
ρξεηάδεηαη θαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα / θεδεκφλα ηνπο  

 

2. Φέπει ηο βάπορ ηηρ αποδείξευρ όζον αθοπά ζηην 
παποσή ζςγκαηάθεζηρ 

 Καηαξγείηαη ε ζησπεξή ζπγθαηάζεζε 

 Γήισζε ζπγθαηάζεζεο: ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα 

 Απφδεημε ιήςεο ζπγθαηάζεζεο 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 3. Τποσπέυζη καηαζκεςαζηών ζηο ζηάδιο ηος ζσεδιαζμού και 
     εξ΄οπιζμού  
 
 
 
 
 
 
 
  

     Δθαξκνγή ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, π.ρ.  ςεπδσλπκνπνίεζε ή 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 
κέζσλ επεμεξγαζίαο θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 
δηαζθαιίδνπλ φηη εμ νξηζκνχ: 

    (α) πθίζηαληαη επεμεξγαζία κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο θαη (β) ηα δεδνκέλα δελ θαζίζηαληαη 
πξνζβάζηκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε αφξηζην 
αξηζκφ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

 

   4. Τποσπέυζη γνυζηοποίηζηρ παπαβιάζευν αζθάλειαρ 

    Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ γλσζηνπνηεί ακέζσο θαη φρη πεξάλ ησλ 72 υπών απφ ηε 
ζηηγκή πνπ απνθηά γλψζε ηνπ γεγνλφηνο, ηελ παξαβίαζε ζηελ ΑΠΓΠΦ, 
εθηφο αλ ε παξαβίαζε δελ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν. Μεηά ηηο 72 
ψξεο, ινγνδνηεί ζηελ ΑΠΓΠΦ  
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   5. Τποσπέυζη ανακοίνυζηρ παπαβιάζευν αζθάλειαρ 
 

 Η παξαβίαζε δεδνκέλσλ αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζην επεξεαδφκελν 
άηνκν φηαλ ππάξρεη ςειφο θίλδπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ειεπζεξίεο ηνπ 

 

 Πεξηγξάθεηαη ε θχζε ηεο παξαβίαζεο θαη ηα ιεθζέληα κέηξα 
 

 Η αλαθνίλσζε δελ απαηηείηαη, εάλ:  

 (α) είραλ ήδε εθαξκνζηεί θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ζηα δεδνκέλα 
πνπ αθνξά ε παξαβίαζε φπσο π.ρ. θξππηνγξάθεζε 

 (β) ιήθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ππάξρεη 
θίλδπλνο πιένλ  

    (γ) πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο (γίλεηαη φκσο δεκφζηα 
αλαθνίλσζε ή παξφκνην κέηξν γηα ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ 
πξνζψπσλ) 
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6. Τποσπέυζη εκπποζώπηζηρ ςπεςθύνυν επεξεπγαζίαρ ή 
εκηελούνηυν ηην επεξεπγαζία μη εγκαηεζηημένυν ζηην 
Δ.Δ. 
 
 
 

 

 
  

 Υπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία πνπ ΓΔΝ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ΔΔ νξίδεη γξαπηψο εθπξφζσπν ηνπ 
ζηελ ΔΔ, πνπ ελεξγεί θαη’ εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ/ εθηεινχληα  

    

 Ο εθπξφζσπνο ελεξγεί σο ζεκείν επαθήο κε ηελ ΑΠΓΠΦ θαη κε 
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ (one stop shop) 

          

  Ο εθπξφζσπνο εγθαζίζηαηαη ζε ΚΜ φπνπ βξίζθνληαη ηα 
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα 
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε πξνζθνξά αγαζψλ ή 
ππεξεζηψλ ή ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά παξαθνινπζείηαη 

22 
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7. Τποσπέυζη δέζμεςζηρ ηος εκηελούνηα ηην επεξεπγαζία με 
ζύμβαζη ή άλλη δεζμεςηική ππάξη  
 
 
 
 
 

 

 
  

 Σπλάπηεηαη ζπκθσλία/ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη 
ηνπ εθηεινχληα, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο/επζχλεο ηνπ 

 

 Ο εθηειψλ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ 
εληνιψλ ηνπ ππεχζπλνπ 

 

 Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία 
 

 Ο εκηελών: 

•  Τεξεί αξρείν θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο 
 

• Σπλεξγάδεηαη κε ηελ ΑΠΓΠΦ 
 

• Λακβάλεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
επεμεξγαζίαο 

 

• Δλεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο 
 

• Γηνξίδεη ΥΠΓ 
 

• Υπφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο επνπηηθήο αξρήο θαη θπξψζεηο 
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    Παπαδείγμαηα: 

 Σχλαςε ζπκθσλίαο/ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπξηζηηθνχ/ 
ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ηξίησλ, π.ρ. μελνδνρείσλ ζε 
ηξίηεο ρψξεο, μελαγψλ, ζπλνδψλ 

 Σχλαςε ζπκθσλίαο/ζχκβαζεο  κεηαμχ μελνδνρείνπ θαη 
ινγηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην payroll ησλ 
ππαιιήισλ θαη ηα έζνδα/έμνδα ηνπ 

 
     

    ΔΠΙΠΛΔΟΝ: 

    Τα ηνπξηζηηθά/ηαμηδησηηθά γξαθεία ζηελ Κχπξν 
νθείινπλ λα ιάβνπλ ηελ Άδεηα ηεο Δπηηξφπνπ γηα λα 
κπνξνχλ λα δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο ζε 
ηξίηε ρψξα 
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8. Σήπηζη απσείυν ηυν δπαζηηπιοηήηυν επεξεπγαζίαρ  
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ έσοςν ςποσπέυζη 
να ηηπούν εγγπάθυρ ή ηλεκηπονικά αξρείν 
δξαζηεξηνηήησλ  

 

 Οη πιεξνθνξίεο ζην ελ ιφγσ αξρείν είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο 
πνπ πεξηιακβάλεη ην πθηζηάκελν έληππν Γλσζηνπνίεζεο 

 

 Τν αξρείν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο ΑΠΓΠΦ θαηφπηλ αηηήκαηνο 
ηεο γηα άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

 

     ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 Τα ηνπξηζηηθά/ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη μελνδνρεία νθείινπλ λα 
ηεξνχλ αξρείν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο αθνχ: 

• δηελεξγνχλ ζπλερή επεμεξγαζία (ΌΦΙ πεξηζηαζηαθή) 

• ηα μελνδνρεία επεμεξγάδνληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο 
δεδνκέλσλ (εζληθφηεηα) 
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     9. Τποσπέυζη ηήπηζηρ ηηρ αζθάλειαρ ηηρ επεξεπγαζίαρ: 
 

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία αμηνινγεί 
ηνπο θηλδχλνπο ηεο επεμεξγαζίαο θαη εθαξκφδεη κέηξα γηα ηνλ 
κεηξηαζκφ ηνπο π.ρ. κέζσ θξππηνγξάθεζεο 

 

 Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ επηπέδνπ αζθαιείαο, 

    ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

    επεμεξγαζία (π.ρ. απφ παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, πξφζβαζε 
ζηνλ εμππεξεηεηή απφ hackers, θινπή εγγξάθσλ, δηαξξνή δεδνκέλσλ 
θ.ι.π.) 

 

 Η ηήξεζε εγθεθξηκέλνπ θψδηθα δενληνινγίαο ή εγθεθξηκέλνπ 

    κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο είλαη ζηνηρείν ζπκκφξθσζεο 
 

     Παπάδειγμα: 

    Τνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017, θιάπεθαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα 43.000 
αηφκσλ ιφγσ παξάλνκεο πξφζβαζεο απφ hackers ζην ζχζηεκα ηνπ 
Σπλδέζκνπ Βξεηαλψλ Ταμηδησηηθψλ Πξαθηφξσλ (Association of British 
Travel Agents) 
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    10. Γιενέπγεια Δκηίμηζηρ Ανηικηύπος: 
 

 Γελ απαηηείηαη ζε θάζε πξάμε επεμεξγαζίαο αλλά μόνο όηαν ςπάπσει 
ςτηλόρ κίνδςνορ (ιδίυρ με ηη σπήζη νέυν ηεσνολογιών) για ηα 
δικαιώμαηα και ηιρ ελεςθεπίερ ηυν θςζικών πποζώπυν 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη επεμεξγαζηψλ πξηλ ηηο 25.05.2018, δεδνκέλνπ 
φηη, ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ πςειφ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ειεπζεξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ) 

    Π.ρ. ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ κηα λέα ηερλνινγία ή επεηδή ηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ 

 

 Γηελεξγείηαη πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία (δηλ. ζηο ζσεδιαζμό ηηρ 
ππάξηρ επεξεπγαζίαρ) θαη ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ν 
θίλδπλνο ή θάζε 3 ρξφληα 

 

 Κπιηήπια ςπολογιζμού «ςτηλού κινδύνος»:  

•  αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ  

•  δηαβηβάζεηο 

•  κεγάιε θιίκαθα (αξ. ππνθεηκέλσλ, φγθνο δεδνκέλσλ, δηάξθεηα, 
γεσγξαθηθή έθηαζε, επαίζζεηα δεδνκέλα, δηαζχλδεζε αξρείσλ θ.α.) 
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Η εκηίμηζη ανηικηύπος απαιηείηαι ιδίυρ:  
 

(α) γηα ζπζηεκαηηθή θαη εθηελή αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ 
πνπ βαζίδεηαη ζε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία θαη πξνθίι  

 

(β) γηα κεγάιε θιίκαθα επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 
δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη 
αδηθήκαηα  

 

(γ) γηα ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεκφζησλ ρψξσλ 
 

Παπαδείγμαηα: 

• Τα ηνπξηζηηθά/ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη μελνδνρεία δηελεξγνχλ 
επεμεξγαζία ζε κεγάιε θιίκαθα (αξ. ππνθεηκέλσλ, φγθνο 
δεδνκέλσλ) 

• Δπηπιένλ, ηα μελνδνρεία ζπιιέγνπλ ηελ εζληθφηεηα ησλ 
πειαηψλ ηνπο (εηδηθή θαηεγνξία δεδνκέλσλ) ζε κεγάιε 
θιίκαθα (Κ.Γ.Π. 192/85 – Καλ. 64) 
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Πεπιγπαθή ηηρ 
πποβλεπόμενηρ 
επεξεπγαζίαρ 

Δκηίμηζη ηηρ 
αναγκαιόηηηαρ 

και ηηρ 
αναλογικόηηηαρ 

Μέηπα πος 
πποβλέπονηαι 

ήδη 

Δκηίμηζη ηυν 
κινδύνυν για ηα 
δικαιώμαηα και 
ηιρ ελεςθεπίερ 

Πποβλεπόμενα 
μέηπα για ηην 
ανηιμεηώπιζη 
ηυν κινδύνυν 

Σεκμηπίυζη 

Παπακολούθηζη 
και επανεξέηαζη 

Σι πεπιλαμβάνει η Δκηίμηζη Ανηικηύπος 
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    11. Τποσπέυζη οπιζμού Τπεύθςνος Πποζηαζίαρ 
Γεδομένυν (ΤΠΓ): 

 

 ΥΠΓ δηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά: 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ δεκφζηα αξρή 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ) 

Όηαλ νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο απαηηνχλ 
ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ 
ζε κεγάιε θιίκαθα (π.ρ. ηνπξηζηηθά / ηαμηδησηηθά γξαθεία) ή 
κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζίαο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 
δεδνκέλσλ (π.ρ. μελνδνρεία) 
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  12. Σήπηζη κώδικα δεονηολογίαρ: 
       

 Δλψζεηο θαη άιινη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ θαηεγνξίεο 
ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία 
κπνξνχλ λα εθπνλνχλ θψδηθεο δενληνινγίαο ή λα 
ηξνπνπνηνχλ πθηζηάκελνπο  

 

    π.ρ. ΠΑΣΥΞΔ, Σχλδεζκνο Ταμηδησηηθψλ Πξαθηφξσλ Κχπξνπ 
 

Η ηήξεζε ηνπ θψδηθα είλαη εζεινληηθή 
 

 Τν ζρέδην θψδηθα δενληνινγίαο ππνβάιιεηαη ζην Γξαθείν 
κνπ γηα απφςεηο θαη ηειηθή έγθξηζε. Όηαλ εγθξηζεί, ην 
Γξαθείν κνπ ηνλ δεκνζηεχεη 
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   13. Πιζηοποίηζη: 
 

Δάλ επηζπκεί, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο / εθηειψλ 
ηελ επεμεξγαζία ζεζπίδεη κεραληζκνχο πηζηνπνίεζεο 
ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ απφδεημε 
ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ 

 

Μπνξεί λα είλαη ζθξαγίδα ή ζήκα πξνζηαζίαο 
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14. Γιαβιβάζειρ ζε ηπίηερ σώπερ – διεθνείρ οπγανιζμούρ 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

     Δπιηπέπεηαι η διαβίβαζη με Άδεια ηηρ ΑΠΓΠΥ:  

 Δάλ ν Οξγαληζκφο επηιέμεη σο λνκηθή βάζε γηα ηε 
δηαβίβαζε ζπκβαηηθέο ξήηξεο πνπ ζα εηνηκάζεη και θα 
εγκπιθούν από ηην ΑΠΓΠΥ 

      

     Δάλ απφ ηε δηαβίβαζε επεξεάδνληαη θαη πνιίηεο θκ, νη 
ζπκβαηηθέο ξήηξεο ζα εγθξηζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
κεραληζκνχ ζπλεθηηθφηεηαο* 

 

      * Θεζπίδεηαη κεραληζκφο ζπλεθηηθφηεηαο γηα ηε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηδηαίηεξα φηαλ 
κηα επνπηηθή αξρή ζεζπίδεη κέηξν πνπ επεξεάδεη 
νπζησδψο ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ησλ 
δεδνκέλσλ ζε πεξηζζφηεξα θκ.  
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 Δπιηπέπεηαι η διαβίβαζη συπίρ Άδεια φηαλ ηξίηε ρψξα: 

•  Δμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο (κε Απφθαζε ηεο        

     Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) 

•  Γελ εμαζθαιίδεη κελ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο αιιά 

     ππάξρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο: 

     (α) λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ π.ρ.   
πνιπκεξήο ζπκθσλία, FATCA ή 

     (β) δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο (γηα νκίινπο επηρεηξήζεσλ) 
πος εγκπίνονηαι από ηην απμόδια εποπηική απσή ή 

     (γ) ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ή 

     (δ) ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πνπ εκδίδονηαι από ηο Γπαθείο μος θαη   

      εγκπίνονηαι από ηην Δπιηποπή ή 

     (ε) θψδηθα δενληνινγίαο, ο οποίορ εγκπίνεηαι από ηο Γπαθείο μος   

      ή απφ ην Σπκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, εάλ αθνξά δηάθνξα θκ  

     (ζη) κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο, ο οποίορ εγκπίνεηαι από ηο Γπαθείο   
μος ή ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ή θαη απφ ηνπο δχν 
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• ΓΔΝ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο, 
ΓΔΝ ππάξρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο, αιιά πιεξνχληαη 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 

 Π.ρ. γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γηα άζθεζε 
λνκηθψλ αμηψζεσλ, γηα πξνζηαζία δσηηθνχ ζπκθέξνληνο 
θιπ  

  

    ΣΗΜ: Όηαλ ε δηαβίβαζε ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηα 
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ν Οξγαληζκφο δηελεξγεί 
εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη αλ δελ ππάξρνπλ κέηξα 
κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ή αλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα 
δελ κεηξηάδνπλ ηνλ θίλδπλν επαξθψο, ν νξγαληζκφο 
δηαβνπιεχεηαη ηε δηαβίβαζε κε ηελ ΑΠΓΠΦ 

35 

                      Γιοικηηικά ππόζηιμα 
 
 
 
 

 

 
  

• Απζηεξφηαηα πξφζηηκα, με ανώηαηο όπιο: €10.000.000 ή 2% 
ηος παγκόζμιος κύκλος επγαζιών γηα παξαβηάζεηο πνπ 
αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ: 

  ζηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθαηάζεζε αλειίθσλ  

  ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε θαζεθφλησλ ηνπ ΥΠΓ 

  ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ  ζρεδηαζκφ 
θαη εμ νξηζκνχ  

• Σο ανώηαηο όπιο είναι €20.000.000 ή 4% ηος παγκόζμιος 
κύκλος επγαζιών γηα παξαβηάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ: 

 κε ηηο βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο 

 ηα δηθαηψκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ  

 ηελ κε παξνρή πξφζβαζεο ζηελ ΑΠΓΠΦ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 
ζέζε λα αζθήζεη ηηο επνπηηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο,  
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                                      Δποπηική απσή   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

• Αλεμάξηεηε, ρσξίο εμσηεξηθέο επηξξνέο, δελ δεηεί νχηε ιακβάλεη 
νδεγίεο απφ θαλέλαλ 

 

• Τα κέιε ηεο δηνξίδνληαη κε δηαθαλή δηαδηθαζία θαη απέρνπλ απφ θάζε 
πξάμε αζπκβίβαζηε πξνο ηα θαζήθνληά ηνπο 

 

• Γηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 
πφξνπο θαη ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο 

 

• Γηαζέηεη δηθνχο ηεο ππαιιήινπο 
 

• Υπφθεηηαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν ν νπνίνο δελ επεξεάδεη ηελ 
αλεμαξηεζία ηεο θαη δηαζέηεη δηθφ ηεο εηήζην πξνυπνινγηζκφ 

 

• Τα κέιε θαη νη ππάιιεινη δεζκεχνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ 
απφξξεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θαη κεηά ην πέξαο απηήο 

 

• Γηα λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, ηα πξνζφληα, 
ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ κειψλ (δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 4 
ρξφληα) 
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                Δξοςζίερ Δπιηπόπος (Άπθπο 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Δηζάγνληαη απμεκέλεο εμνπζίεο  

    π.ρ. 

• Δγθξίλεη πηζηνπνηεηηθά θαη θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο 

• Πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ 

• Παξέρεη δηαπίζηεπζε ζε θνξείο πηζηνπνίεζεο 

• Δθδίδεη γλψκεο γηα ζρέδηα θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ηα 
εγθξίλεη 

• Δγθξίλεη δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο 

• Δγθξίλεη ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο 

 

 Δπηβάιιεη απμεκέλα δηνηθεηηθά πξφζηηκα (Άξζξν 83) 
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Άλλα ζημανηικά θέμαηα και οπθέρ ππακηικέρ 
πος αθοπούν ζηα Σοςπιζηικά/Σαξιδιυηικά 
Γπαθεία / Ξενοδοσεία  
 

39 

40 

ςγκαηάθεζη 

 Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πειαηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

θξάηεζεο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ 
απαηηεί πεξαηηέξσ ιήςε ζπγθαηάζεζεο 

 

 Απαιηείηαι η λήτη ξεσυπιζηήρ, πηηήρ ζςγκαηάθεζηρ από ηοςρ 
πελάηερ όηαν ηα δεδομένα θα σπηζιμοποιηθούν για 
διαθοπεηικό ζκοπό από ηον απσικό. Παπαδείγμαηα: 

    (α) πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

    (β) ελεκεξσηηθά δειηία / πξνζθνξέο 

    (γ) απνζηνιή επρεηήξηαο θάξηαο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή απνζηνιή 
επρεηήξηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

    (δ) έξεπλα 

    (ε) ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο 

    (ζη) ηαμηδησηηθέο ζπκβνπιέο 
   

Τν έληππν ζπγθαηάζεζεο πνπ δίλεηαη ζηνπο πειάηεο, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη μερσξηζηά ηεηξαγσλίδηα γηα θάζε ηχπν 
ζπγθαηάζεζεο 
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41 

Δπεξεπγαζία απ. δεληίος ηαςηόηηηαρ πελαηών και 
ςπαλλήλυν 

 

 Τα μελνδνρεία θαη ηα ηνπξηζηηθά/ηαμηδησηηθά γξαθεία 
δηθαηνχληαη λα ζπιιέγνπλ ηνλ αξ. δειηίνπ ηαπηφηεηαο  / 
δηαβαηεξίνπ ησλ πειαηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπο αιιά ΓΔΝ 
δηθαηνχληαη λα θσηνηππνχλ/δηαηεξνχλ αληίγξαθν ηνπο  

 

 Οη πεξί Ξελνδνρείσλ θαη Τνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ 

Καλνληζκνί ηνπ 1985 (Καλ. 64) πξνβιέπνπλ φηη ν πειάηεο 
«παξαδίδεη ην δηαβαηήξην ηνπ εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ 
μελνδφρν» 
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    Παποσή ανηιγπάθυν ζςμβολαίυν ξενοδόσο-
ςπαλλήλυν ζε Δπιθευπηηέρ ηος Τποςπγείος 
Δπγαζίαρ, Ππόνοιαρ και Κοινυνικών 
Αζθαλίζευν 

 

    Δίλαη ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηνπ ΠΑΣΥΞΔ λα 
παξέρνπλ ζε Δπηζεσξεηέο ησλ ΥΚΑ αληίγξαθα ησλ 
ζπκβνιαίσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 70 ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
Νφκνπ ηνπ 2010  
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Ησογπάθηζη ηηλεθυνικών ζςνδιαλέξευν  

Ιζρχνπλ νη δηαηάμεηο γηα ην Απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ 
(άξζξν 99) ηνπ Νφκνπ 112(Ι)/2004  

Παπέμβαζη ζηιρ επικοινυνίερ επιηπεπηή αν: 
 

• εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ επηθνηλσλνχλησλ ή 

• πξνβιέπεηαη απφ λνκνζεζία (πξσηνγελή /δεπηεξνγελή) 
θαη κε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή  

• αλ πξφθεηηαη γηα λφκηκε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 
επηηξέπεηαη ε θαηαγξαθή ζπλδηαιέμεσλ κε ζθνπφ ηελ 
εμαζθάιηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θάπνηαο εκπνξηθήο 
ζπλαιιαγήο θαη/ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηθνηλσλίαο 
επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα 

 

43 

 Ιζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 138(Ι)/2001, δπλάκεη 

ησλ νπνίσλ:  

 πξνηνχ αξρίζεη ε ηειεθσληθή ζπλνκηιία, ππάξρεη 
πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε φηη ε ζπλνκηιία ερνγξαθείηαη, 

 ζην πεξηερφκελν ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο, λα 
αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

 

• ε ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, 

• ν ζθνπφο ηεο ερνγξάθεζεο, 

• εάλ ε ερνγξαθεκέλε ζπλνκηιία ζα θνηλνπνηεζεί ζε 
ηξίηνπο θαη φηη 

• ην θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ηεο ερνγξαθεκέλεο ηειεθσληθήο 
ζπλνκηιίαο 
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Δγκαηάζηαζη Κλειζηού Κςκλώμαηορ 
Βινηεοπαπακολούθηζηρ (ΚΚΒΠ) 

 Δπηηξέπεηαη κφλν αλ δελ ππάξρεη ιηγφηεξν παξεκβαηηθφο 
ηξφπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ π.ρ. γηα 
πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απφ δηαξξήμεηο θαη θινπέο.  

Δπιηπέπεηαι η εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία 
κάμεπαρ: 

• εηζφδνπο / εμφδνπο  

• ρψξνπο θχιαμεο ρξεκάησλ (π.ρ. ηαµεία/ ζπξίδεο / 
ρξεκαηνθηβψηηα) 

• ρψξνπο ζηάζκεπζεο  

• ρψξνπο εηζφδνπ/εμφδνπ ησλ αλειθπζηήξσλ ζηνπο 
νξφθνπο θαη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ 
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Γεν επιηπέπεηαι η εγκαηάζηαζη ΚΚΒΠ ζε:  

 (Σρεηηθή είλαη θαη ε Απφθαζε ηεο Διιεληθήο Αξρήο 192/2012) 

• ρψξνπο εζηίαζεο π.ρ. εζηηαηφξηα, κπαξ, θαθεηέξηεο 

•  ρψξν ππνδνρήο 

•  δηαδξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζηα δσµάηηα ηνπ μελνδνρείνπ 

•  εηζφδνπο ησλ θαη’ ηδίαλ δσκαηίσλ 

•  ηνπαιέηεο  

•  ρψξνη φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (φπσο 

   πηζίλεο, γπκλαζηήξηα, ρψξνη άζιεζεο, απνδπηήξηα θιπ.) 

•  παηδφηνπνη 

•  κέζα ζην αζαλζέξ 

•  εμσηεξηθέο θάκεξεο πνπ ιακβάλνπλ εηθφλεο απφ ρψξνπο εθηφο ηνπ  

   μελνδνρείνπ π.ρ. πεδνδξφκηα, δξφκνπο, γεηηνληθά θαηαζηήκαηα  

•  ζε γξαθεία φπνπ απαζρνιείηαη έλαο ή κηθξφο αξηζκφο ππαιιήισλ 
(Υπάξρνπλ ζρεηηθέο Απνθάζεηο Δπηηξφπνπ γηα απεγθαηάζηαζε ησλ 
θακεξψλ ή ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο) 
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Απαξαίηεηε ε ζήκαλζε κε επδηάθξηηα γξάκκαηα γηα 
ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ππιν απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην 
μελνδνρείν / ηνπξηζηηθφ γξαθείν  ή ζε θάζε φξνθν 

 

Οη ππάιιεινη ελεκεξψλνληαη κέζσ εγθπθιίνπ  
 

Γελ επηηξέπεηαη ε κπζηηθή παξαθνινχζεζε  
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Δγκαηάζηαζη ζςζηημάηυν δακηςλικών αποηςπυμάηυν για 
ζκοπούρ ελέγσος ηηρ ώπαρ πποζέλεςζηρ/ ανασώπηζηρ ηυν 
ςπαλλήλυν από ηην επγαζία  
 
(Σο Γπαθείο μος ενημεπώθηκε από διάθοπα ξενοδοσεία για ηην 
ππόθεζη ηοςρ να εγκαηαζηήζοςν ηέηοιο ζύζηημα ή για ηο 
ζύζηημα πος έσοςν ήδη πποβεί – ηο θέμα παπακολοςθείηαι) 
 
 • Δίναι βιομεηπικό δεδομένο׃ θαζνιηθφ, κνλαδηθφ, κφληκν δεδνκέλν 
φπσο είλαη θσηνγξαθία, DNA, ίξηδα, παιάκε, θσλή θηι 

 

 Δπιηπέπεηαι ΜΟΝΟ ζε θηίξηα πςίζηεο αζθάιεηαο θαη ρψξνπο κε 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν ιηγφηεξν 
επαρζέο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηυν ζκοπών αζθάλειαρ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ / εμνπιηζκνχ /πξνζψπσλ (π.ρ. ζηξαηησηηθέο /ακπληηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα πςεινχ θηλδχλνπ, ρψξνη αεξνδξνκίσλ, θ.α) 

 

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο, ηελ έθηαζε ησλ 
θηλδχλσλ απηψλ θαη ηηο ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο 
αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη απφ ηελ άιιε, ηηο πξνζβνιέο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ απφ ηε ρξήζε 
ηέηνησλ κεζφδσλ  
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Οπθή σπήζη αδειών αζθενείαρ και 
δεδομένυν ςγείαρ ηος πποζυπικού  

               Νόμιμη επεξεργασία: Σπγθαηάζεζε ή Άδεηα Επηηξόπνπ 

Οη άδεηεο αζζελείαο (πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα) 

ζα πξέπεη λα θαηαρωξνύληαη όρη ζηνλ πξνζωπηθό θάθειν 

ηνπ ππαιιήινπ αιιά λα ζε  μερωξηζηό θάθειν πνπ λα 

νλνκάδεηαη «Φάθεινο Αδεηώλ». Σε απηόλ, κπνξνύλ επίζεο 

λα θαηαρωξνύληαη νη άδεηεο αλάπαπζεο ηνπ 

Πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε: κόλν από άηνκα πνπ έρνπλ 

επηιεγεί θαη εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά από ηνλ εξγνδόηε.  

Αλ ηα δεδνκέλα πγείαο ελόο εξγνδνηνύκελνπ πξόθεηηαη λα 

θνηλνπνηεζνύλ ζε ηξίηνπο, ν εξγνδνηνύκελνο πξέπεη λα 

ελεκεξώλεηαη εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο 

απνδέθηεο ηεο θνηλνπνίεζεο 
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 Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πγείαο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 
ζπγθεθξηκέλνη ζθνπνί φπσο π.ρ.: 

 φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα θξηζεί θαηά πφζν 
έλαο εξγνδνηνχκελνο είλαη ηθαλφο λα εθπιεξψζεη κία παξνχζα 
ή κειινληηθή εξγαζία 

 φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο πξφιεςεο θαη 
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο 

 φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε, γηα λα παξαζρεζνχλ ζηνλ 
εξγνδνηνχκελν δηθαηψκαηα αζζελείαο ή θνηλσληθψλ 
αζθαιίζεσλ 

 φηαλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο επηβάιινπλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πγεηνλνκηθνχο ή ηαηξηθνχο 
ειέγρνπο 
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Γιαγπαθή / καηαζηποθή πποζυπικών 
δεδομένυν πελαηών 

 Τα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη μόνο καηά ηη 
διάπκεια ηηρ πεπιόδος πος απαιηείηαι γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο /επεμεξγαζίαο 

  

 Μεηά ηε ιήμε νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δηαθνξάο, ζα πξέπεη λα 
νξηζηεί ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
δηαηεξνχληαη απφ μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά/ηαμηδησηηθά γξαθεία 
ιδιαίηεπα όζον αθοπά ζηον απιθμό πιζηυηικήρ κάπηαρ, 
απιθμό ηαςηόηηηαρ/διαβαηηπίος και εθνικόηηηαρ 

 

 Δάλ ν πειάηεο ζπγθαηαηέζεθε γηα επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ηνπ 
δεδνκέλσλ γηα άιινπο ζθνπνχο π.ρ. απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ 
πξνζθνξψλ, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη κφλν ηα απνιχησο 
απαξαίηεηα ζηνηρεία π.ρ. νλνκαηεπψλπκν, email, δηεχζπλζε 
αιιεινγξαθίαο θαη αξ. ηειεθψλνπ 
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Γπαθείο Δπιηπόπος Πποζηαζίαρ Γεδομένυν 
Πποζυπικού Υαπακηήπα 

Ιάζνλνο 1, 1082 Λεπθσζία 

Τ.Θ.  23378, 1682  Λεπθσζία 

 

Τει:  22818456, Φαμ: 22304565 

E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy 
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