
ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

www.dpa.gr

Προετοιμασία για μια νέα σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στην πράξη & τα εργαλεία συμμόρφωσης για τη 
μετάβαση από το ν.2472/1997 στον ΓΚΠΔ

Α: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως Αρχή Εφαρμογής του ΓΚΠΔ
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Ας ξανασυστηθούμε
Η Αρχή του ν. 2472/1997 και οι αλληλεπιδράσεις της…
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Η Αρχή και τα Φυσικά Πρόσωπα
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Παράπονα 
(καταγγελίες, 
προσφυγές)

Σχετικά με: 
• εφαρμογή του νόμου 
• προστασία δικαιωμάτων

Ενημέρωση -
ευαισθητοποίηση

Ετήσια έκθεση προς Βουλή
Οδηγίες και δημοσιότητα
«Άτυπη» δράση

Καταγγελίες

• Μπορεί να υποβάλλονται και από 
φορέα, οργάνωση  ή ένωση

• Στην Αρχή της χώρας κατοικίας ή 
του υπευθύνου 

• Ακόμα και για υπεύθυνο εκτός Ε.Ε.
• Ενημέρωση εντός τριμήνου

Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση

Ατομικά μετά από αίτημα:
• Πληροφορίες για την 

άσκηση των 
δικαιωμάτων

• Επαπειλούμενοι κίνδυνοι
• Κανόνες επεξεργασίας
• Θεσμικές εγγυήσεις
• Άσκηση δικαιωμάτων
• Ειδική αναφορά στα παιδιά

Ο πολίτης «αλληλεπιδρά» με μία Αρχή κάθε φορά
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Η Αρχή και οι 
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (ν. 2472/1997)
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Οδηγίες

Γνώμες ΟΕ αρ. 29

Κανονιστικές πράξεις

Κώδικες δεοντολογίας

Ερωτήματα

Γνωστοποιήσεις

Άδειες

Διαβιβάσεις

Έλεγχοι

Συστάσεις/υποδείξεις

Κυρώσεις

Καθοδήγηση: Ενιαία εφαρμογή ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο

Προσπάθεια συνεκτικής εφαρμογής ρυθμίσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων

Καλεί και επικουρεί επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις 

Απαντά σε αιτήσεις υπευθύνου
Έλεγχος και εξακρίβωση της νομιμότητας της επεξεργασίας

Τήρηση μητρώου – Δυνατότητα (όχι υποχρέωση) εξέτασης

Υποχρέωση εξέτασης στα ευαίσθητα δεδομένα

Περιορισμός – εργαλεία διευκόλυνσης –αδειοδότηση

Δυνατότητα ελέγχου κάθε αρχείου εντός Ελλάδας

Εργαλεία επιβολής νομοθεσίας
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Ευρύτερη γκάμα επανορθωτικών εξουσιών στις Αρχές.
Αρχεία παραβάσεων – Εντολές για «επανόρθωση»
Πρόστιμα: αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά

Δυνατότητα συνεργασίας για έλεγχο και εντός Ε.Ε.

Περιορισμός αδειών - Έμφαση στα εργαλεία νομιμότητας

Κατάλογοι δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου - Συμβουλές

Αρμοδιότητα στο Ε.Σ.Π.Δ. με σκοπό την ενθάρρυνση της 
συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ.
Οι Αρχές προτείνουν και εισηγούνται.

Η Αρχή και οι 
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (ΓΚΠΔ)
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Κανονιστικές πράξεις

Κώδικες δεοντολογίας

Γνωστοποιήσεις

Άδειες

Ερωτήματα

Διαβιβάσεις

Έλεγχοι

Συστάσεις/υποδείξεις

Κυρώσεις

Κατευθυντήριες 
γραμμές, Συστάσεις,  
βέλτιστες πρακτικές 

Κανονιστικές πράξεις

Κώδικες δεοντολογίας Ενθαρρύνει τους φορείς και εγκρίνει τους κώδικες

D.P.O.
Συνεργάζονται με τους DPO ώστε αυτοί να παρέχουν τις 
απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις

Πιστοποιήσεις Μηχανισμοί πιστοποίησης – σφραγίδες – σήματα: νέα εργαλεία

Αρχεία δραστηριοτήτων Τηρούνται εσωτερικά – διαθέσιμα στις Αρχές

DPIA - Διαβούλευση

Διαβιβάσεις

Έλεγχοι

Διορθωτικές εξουσίες

Υποχρέωση τήρησης / γνωστοποίησης / κοινοποίησηςΠεριστατικά παραβίασης
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Γνωμοδοτεί

για κάθε ρύθμιση  
που αφορά την 

επεξεργασία και 
προστασία 
δεδομένων 

προσωπικού 
χαρακτήρα

DPO

• Κοινοβούλιο
• Κυβέρνηση 
• Άλλα όργανα και οργανισμούς

Υποχρέωση DPO για 
κάθε Δημόσιο Φορέα

Απαραίτητη πριν την 
εφαρμογή κάθε νέου μέτρου

Ο ΓΚΠΔ προσπαθεί να επιβάλλει διαβούλευση με την Αρχή κατά την εκπόνηση ενός 
νομοθετικού ή κανονιστικού μέτρου 

Συμβουλεύει

Για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο 

Εκτίμηση 
Αντικτύπου

• ως μέρος γενικής εκτίμησης αντικτύπου στο 
πλαίσιο έγκρισης της νομικής βάσης  ή …

• πριν τη θέση σε εφαρμογή μιας διάταξης

Η Αρχή και ο 
Δημόσιος Τομέας   (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας)
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Η Αρχή και οι 
Εκτελούντες την επεξεργασία
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Ευθύνη του 
Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας

οι υποχρεώσεις 
των εκτελούντων 

(π.χ. υπεργολάβοι) 
ρυθμίζονται από 
τη μεταξύ τους 

σύμβαση

Ευθύνη του 
Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας

Η βασική ευθύνη για τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας 
διατηρείται στον Υπεύθυνο

Ευθύνη του 
Εκτελούντος την 

Επεξεργασία

Οφείλουν να «βοηθούν» τον 
Υπεύθυνο στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του ΓΚΠΔ

Αυτοτελής 
Ευθύνη του 

Εκτελούντος

• Μέτρα ασφάλειας 
• Ικανοποίηση δικαιωμάτων 
• …

• Οφείλουν να ενημερώνουν τον 
υπεύθυνο όταν εκτιμούν ότι τους 
ζητείται παράνομη ενέργεια

• Αρχεία δραστηριοτήτων
• DPO

• Περιστατικά παραβίασης
• Συνεργάζονται με τις Αρχές

Οι Αρχές μπορούν, πλέον, να επιβάλουν διορθωτικά 
μέτρα και σε εκτελούντες της επεξεργασία
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One Stop Shop

LSA CSA CSACSACSA

Υπεύθυνος 
επεξεργασίας

828/01/2018 Νέα σχέση με την ΑΠΔΠΧ

Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας «συνεργάζεται» με μια Εποπτική Αρχή

Οι πολίτες «απευθύνονται» σε μια Εποπτική Αρχή
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Τελικά… 
Ποιες είναι οι ουσιαστικές αλλαγές;
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