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Χαρτογράφηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

• Ενδελεχής έλεγχος των προσωπικών δεδομένων που διατηρείτε

• Εντοπίστε τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που 
πραγματοποιείτε



Κατηγοριοποίηση των πράξεων Επεξεργασίας σε 
Δραστηριότητες Επεξεργασίας

Αρχείο των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας
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Ασφάλεια Επεξεργασίας και διασφάλιση
του Απορρήτου, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας

Οργανωτικά και Φυσικά μέτρα

• Οργάνωση (ρόλοι, δέσμευση 
εμπιστευτικότητας, διαβάθμιση 
πληροφοριών, εξουσιοδοτήσεις)

• Πολιτικές και Διαδικασίες για την 
προστασία δεδομένων

• Εκπαίδευση προσωπικού

• Έλεγχος πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις

• Αποθήκευση, ασφαλής 
καταστροφή δεδομένων

Τεχνικά μέτρα

• Περιμετρικά συστήματα ασφάλειας
δικτύου (π.χ. firewalls, antivirus)

• Έλεγχος πρόσβασης χρήστη (access 
control & password)

• Καταγραφή και παρακολούθηση 
ενεργειών (logging and monitoring)

• Αντίγραφα ασφαλείας

• Ασφάλεια επικοινωνιών (remote 
access)

• Αποσπόμενα μέσα αποθήκευσης 
(κρυπτογράφηση)



Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και νομική βάση που υποβάλλονται σε επεξεργασία
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Νομική βάση
a) Συγκατάθεση
b) Εκτέλεση σύμβασης
c) Έννομη υποχρέωση
d) Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
e) Δημόσιο συμφέρον ή άσκηση 

δημόσιας εξουσίας
f) Έννομο συμφέρον

Αρχειοθέτηση και
Χρονικό διάστημα τήρησης



Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Περιορισμού

Εναντίωσης

Άρνηση στην Αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ

Διαγραφής (δικαίωμα 
στη λήθη)

Πληροφόρησης

Διόρθωσης Φορητότητας

Πρόσβασης



Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Ενημερώνει και συμβουλεύει τον 
υπεύθυνο και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και το προσωπικό

Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 
το ΓΚΠΔ και τους εθνικούς νόμους 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

Συνεργάζεται με την ΕΠΔΠΧ και είναι 
το σημείο αναφοράς μεταξύ του 
οργανισμού και της Εποπτικής Αρχής

Αναπτύσσει πολιτικές για την 
προστασία προσωπικών 
δεδομένων

Αναπτύσσει δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 
των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε 
πράξεις επεξεργασίας



Εκτίμηση Αντικτύπου σε σχέση με τη Προστασία Δεδομένων
Περιγραφή της 
προβλεπόμενης 

επεξεργασίας

Εκτίμηση της 
αναγκαιότητας και 

της αναλογικότητας

Μέτρα που 
προβλέπονται ήδη

Εκτίμηση των 
κινδύνων για τα 

δικαιώματα και τις 
ελευθερίες

Προβλεπόμενα 
μέτρα για την 

αντιμετώπιση των 
κινδύνων

Τεκμηρίωση

Παρακολούθηση και 
επανεξέταση



Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εντοπισμός

Γνωστοποίηση στην ΕΠΔΠΧ 
σε 72 ώρες

Ανακοίνωση στο 
υποκείμενο των δεδομένων



Βεβαιωθείτε ακόμη ότι …

✓Οι Πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι στη θέση τους και εφαρμόζονται (π.χ. 
Δήλωση Πολιτικής, εσωτερική πολιτική για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, έντυπα συγκατάθεσης, πληροφόρησης του 
ατόμου).

✓Έχετε προσαρμόσει  τις συμβάσεις με τους εκτελούντες την 
επεξεργασία (εργολάβους σας) σε σχέση με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ.

✓Εφαρμόζονται οι αρχές που αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.



Τεκμηρίωση

• Λογοδοσία

• Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

• Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα

• ΕΑΠΔ



Ευχαριστώ

Μάριος Θεοφάνους

DPO ΚΤΚ, Μέλος ΔΣ ΣΠΠΙΚ


