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 16Απριλίου 2016 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφορά τον

Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

 νομοθέτημα άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

 επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας και  

Εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

 Το νομοθέτημα καθιστά υποχρεωτικό το διορισμό Data Protection Officer  

(DPO), σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Λίγα λόγια για το Νέο 
Κανονισμό
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 η Επιτροπή του άρθρου 29 αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή των Εθνικών

Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και

Συμβουλευτικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 στις 16 Δεκεμβρίου 2016 εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τον

ρόλο και την ευθύνη του DPO αποσαφηνίζοντας μερικά ερωτήματα

αναφορικά με τον θεσμό που αποκτά νέα βαρύτητα μετά την εισαγωγή

του Κανονισμού.

 στις 27 Φεβρουαρίου 2018 η Α.Π.Δ.Π.Χ. εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες

σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη του DPO.

Λίγα λόγια για το Νέο 
Κανονισμό
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Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι υποχρεωτικός:
 η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα.
 Όταν απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των

υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.
 Όταν διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών

δεδομένων ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές
καταδίκες και αδικήματα.

 Η «ομάδα του άρθρου 29» ενθαρρύνει τέτοιου είδους εθελοντικές ενέργειες.
Όταν ένας οργανισμός ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε εθελοντική
βάση, σε σχέση με τον ορισμό, τη θέση και τα καθήκοντά του θα ισχύουν οι
ίδιες απαιτήσεις ως εάν ο ορισμός να ήταν υποχρεωτικός. Πηγή: Άρθρο 37
παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ

Καθορισμός Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
σε μια Επιχείρηση



Διευκρινήσεις της Επιτροπής του Άρθρου 29

Τι σημαίνει «βασικές δραστηριότητες;
 Οι καίριες πράξεις για την επίτευξη των στόχων του υπευθύνου

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης όλες οι δραστηριότητες που

επιτελούνται όταν η επεξεργασία δεδομένων αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας του υπευθύνου

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

 Εταιρία παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας, η οποία ελέγχει / 

παρακολουθεί δημόσιο ή

ιδιωτικό χώρο.

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

υπαλλήλων από εξωτερικό συνεργάτη 

που διαχειρίζεται τη μισθοδοσία μιας 

εταιρίας.

 Επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, 

όπως οι ιατρικοί φάκελοι 

ασθενών.

Παραδείγματα:



Διευκρινήσεις της Επιτροπής του Άρθρου 29

Τι σημαίνει «τακτική και συστηματική παρακολούθηση»;
των υποκειμένων  σε μεγάλη κλίμακα με μορφή 

on line παρακολούθησης:

 Παρακολούθηση των μετακινήσεων του υποκειμένου (location tracking).

 Επεξεργασία που στοχεύει στον καθορισμό της καταναλωτικής συμπεριφοράς και

συνηθειών του υποκειμένου για διαφημιστικούς σκοπούς (behavioral advertising).

 Καθορισμός Προφίλ του υποκειμένου με βάση συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που

αφορούν την καταναλωτική του ταυτότητα, προτιμήσεις, επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένα

καταστήματα, (Profiling).



Διευκρινήσεις της Επιτροπής του Άρθρου 29

Τι σημαίνει «μεγάλη κλίμακα»;
«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σε «μεγάλη
κλίμακα», όπως δεδομένα που αφορούν:

ο αριθμός των εμπλεκόμενων υποκειμένων των δεδομένων, είτε ως συγκεκριμένος

αριθμός είτε ως ποσοστό επί του συναφούς πληθυσμού.

ο όγκος των δεδομένων και/ή το εύρος των διαφόρων στοιχείων δεδομένων που

υφίστανται επεξεργασία.

η διάρκεια ή ο μόνιμος χαρακτήρας της δραστηριότητας επεξεργασίας δεδομένων.

η γεωγραφική έκταση της δραστηριότητας επεξεργασίας.



 η επεξεργασία δεδομένων ασθενών από ιδιώτη ιατρό και

 η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και

αδικήματα από ιδιώτη δικηγόρο.

Παραδείγματα 
Που δεν συνιστούν επεξεργασία μεγάλης
κλίμακας είναι, μεταξύ άλλων



Υποχρεώσεις Εργοδότη
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την επεξεργασία
ορίζουν DPO και εξασφαλίζουν ότι:
• Συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την Προστασία

Προσωπικών Δεδομένων.
• Ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένων και πράξεις επεξεργασίας.
• Έχει στη διάθεση του τους απαραίτητους πόρους για την

εκπλήρωση των καθηκόντων του.
• Εκπληρώνει τα καθήκοντα του με ανεξάρτητο τρόπο.
• Δεν απολύεται, ούτε υφίσταται κυρώσεις.
• Λογοδοτεί απευθείας με το ανώτερο διοικητικό επίπεδο του

εργοδότη.
• Όταν ασκεί πρόσθετα καθήκοντα, αυτά να μην συνεπάγονται

σύγκρουση συμφερόντων. (π.χ. δεν μπορεί να κατέχει θέση
από την οποία μπορεί να καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα
της επεξεργασίας, όπως θέσεις ανώτερης διοίκησης).

• Δεσμεύεται από την τήρηση Απορρήτου & της
Εμπιστευτικότητας.



Ορισμός του DPO
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας και ο Εκτελών την επεξεργασία
ορίζουν DPO:

 Βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της

εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και

των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.

 Μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού ή εξωτερικός

συνεργάτης.

 Δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO και τα

ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή.



Ένας DPO για περισσότερους φορείς ή 
οργανισμούς;

Όμιλος επιχειρήσεων ή περισσότεροι δημόσιοι φορείς,

λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την οργανωτική τους

δομή, μπορούν να ορίσουν έναν μόνο DPO, υπό την

προϋπόθεση να είναι διαθέσιμος και εύκολα προσβάσιμος

σε κάθε εγκατάσταση ή φορέα είτε με φυσική παρουσία στις

ίδιες εγκαταστάσεις με τους υπαλλήλους, είτε μέσω

ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής ή άλλου ασφαλούς μέσου

επικοινωνίας και σε γλώσσα που χρησιμοποιούν οι

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και τα οικεία υποκείμενα

των δεδομένων.



Ποια είναι τα 
καθήκοντα 
του DPO;
Ο DPO προάγει την κουλτούρα τη ς
προστασίας προσωπικών δεδομένων
ε ν τός του οργανισμού ή φορέα .

 Να ενημερώνει και να συμβουλεύει

τον οργανισμό και τους υπαλλήλους

του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους

που απορρέουν από τον Κανονισμό

και άλλες διατάξεις περί προστασίας

δεδομένων.

 Να παρέχει συμβουλές για την

εκτίμηση αντικτύπου (DPIA) και

να παρακολουθεί την

υλοποίησή της.

 Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.

 Να παρακολουθεί την εσωτερική

συμμόρφωση με τον Κανονισμό

και άλλες διατάξεις περί

προστασίας δεδομένων (π.χ.

προσδιορισμός και διαχείριση

δραστηριοτήτων επεξεργασίας,

εκπαίδευση προσωπικού,

διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).

 Να είναι το πρώτο σημείο

επαφής για τις εποπτικές αρχές

και τα υποκείμενα των

δεδομένων (εργαζόμενοι,

πελάτες κ.λπ.).



 Να κατανοεί σε βάθος τις απαιτήσεις του GDPR.

 Να γνωρίζει τις δραστηριότητες που ενέχουν επεξεργασία δεδομένων στον

οργανισμό που εκπροσωπεί.

 Να γνωρίζει τις τεχνολογίες IT και των μεθόδων ασφαλείας πληροφοριών

που εφαρμόζονται.

 Να δείχνει ακεραιότητα και επαγγελματικό ήθος.

 Να είναι ανεξάρτητος προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με άλλους

εργασιακούς ρόλους που τυχόν κατέχει.

Απαιτούμενα 
Προσόντα ενός DPO



 Η αποστολή του είναι κυρίως το να προστατέψει την επιχείρηση από τους

κινδύνους επιβολής των σημαντικότατων και βαρύτατων διοικητικών

προστίμων.

 ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, αλλά η ευθύνη για την παραβίαση της

νομοθεσίας σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα παραμένει στη

Διοίκηση.

Αποστολή και Ευθύνη 
ενός DPO



Εσωτερικός ή Εξωτερικός DPO;



Θετικά:

 Γνωρίζει καλύτερα τη φιλοσοφία, τις πολιτικές και τα πρόσωπα ενός

Οργανισμού.

Αρνητικά:

 Πρέπει να αναφέρεται στην ανώτατη Διοίκηση του Οργανισμού χωρίς να

παρεμβάλλεται ενδιάμεσος αναφοράς.

Εσωτερικός DPO;



Θετικά:

 Εξασφαλίζει την απαιτούμενη λειτουργική ανεξαρτησία έναντι της Διοίκησης.

 Μπορεί να διαφωνεί με τη Διοίκηση κατά την άσκηση των καθηκόντων, χωρίς

ωστόσο αυτό να αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασής του.

Αρνητικά:

 Μικρότερο επίπεδο γνώσης λειτουργίας του Οργανισμού.

Εξωτερικός DPO;



Υποστηρίζεται ότι συγκεκριμένοι ρόλοι όπως:

 HR Director, Marketing Director, IT Director και εσωτερικός

Νομικός Σύμβουλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να ασκούν ταυτόχρονα με

τον ρόλο τους και καθήκοντα DPO.

Συμπεράσματα



H ουσιαστική επιμόρφωση των DPO επιτυγχάνεται μέσω:

 μελέτης case studies,

 χρήση οδηγών για τη δημιουργία Privacy Impact Assessments και

 Incident Response Planning, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία των DPO's.

Ο GDPR δεν θέτει κάποια υποχρεωτική απαίτηση για πιστοποίηση του DPO,

ούτε ενθαρρύνει σχετική πιστοποίηση σε προαιρετική βάση (σχετική ανακοίνωση της

ΑΠΔΠΧ 7/2017)

Εκπαίδευση



 Δημιουργεί αποδείξεις και κατάλληλες εγγυήσεις για τον οργανισμό.

 Είναι εθελοντική και διαθέσιμη μέσω διαφανούς διαδικασίας.

 Δεν περιορίζει την ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την

επεξεργασία.

 Χορηγείται από τους φορείς πιστοποίησης. Είναι 3ετής και μπορεί να ανανεωθεί/

ανακληθεί.

Πιστοποίηση

Ο κανονισμός παροτρύνει τη θέσπιση  μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας  δεδομένων,
σφραγίδων και σημάτων προστασίας.



Ευχαριστώ 
πολύ για την 
προσοχή σας.

Ερωτήσεις-Απορίες


