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Μετάβαση της προστασίας δεδομένων στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τη ζωή μας με πολλούς θετικούς τρόπους. Στη 
σημερινή ψηφιακή εποχή, το διαδίκτυο, τα μαζικά δεδομένα, η  τεχνητή νοημοσύνη και 
άλλες τεχνολογικές εξελίξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις καθημερινές μας 
δραστηριότητες.

Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αξίες μας δεν υπαγορεύονται από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε τα οφέλη των νέων τεχνολογιών 
χωρίς να στερούμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ένα από αυτά είναι το θεμελιώδες 
δικαίωμα στην προστασία δεδομένων.

Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία δεδομένων, οι οποίοι 
εφαρμόζονται από το 2018, είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον. Αποσκοπούν στη 
διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
ψηφιακή εποχή.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται σε όλες τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που λειτουργούν στην ΕΕ. Αποτελεί πρότυπο για 
την προστασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ψηφιακό κόσμο.

Νέοι κανόνες σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν θεσπιστεί επίσης για τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων εντός 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ συνάδει με το επίπεδο προστασίας δεδομένων 
που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Οι κανόνες αυτοί αντικατοπτρίζουν τις ίδιες αξίες και παρέχουν 
στους πολίτες της ΕΕ τη διαβεβαίωση ότι κατά την επαφή τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
έχουν τα ίδια ενισχυμένα δικαιώματα με αυτά που ισχύουν κατά την επαφή τους με άλλες 
επιχειρήσεις, οργανισμούς ή δημόσιους φορείς βάσει του ΓΚΠΔ.



Προστασία δεδομένων στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ: Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Η ίδια η φύση του εγχειρήματος της ΕΕ απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε πολλούς τομείς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται 
για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε 
επίπεδο ΕΕ, για την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ ή για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ 
μεγάλης κλίμακας, όπως το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι ταυτόχρονα και εργοδότες. Κατά συνέπεια, επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάριν κατά την πρόσληψη υπαλλήλων 
ή τη διαχείριση ιατρικών πληροφοριών που αφορούν το προσωπικό τους.

Η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε καθημερινή βάση αποτελεί μεγάλη ευθύνη. 
Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δίνουν το παράδειγμα κατά 
την εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα σας έχουν αποτελέσει αντικείμενο συλλογής, κατοχής 
ή  επεξεργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο του δικαίου για την προστασία 
δεδομένων αναφέρεστε ως υποκείμενο των δεδομένων. Το γεγονός αυτό σας παρέχει 
ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.



Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν σύννομα, θεμιτά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Το 
γενικό αυτό δικαίωμα συμπληρώνεται από διάφορα ειδικότερα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε, 
παραδείγματος χάριν, για το γεγονός 
ότι τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν 
σε επεξεργασία, για τον σκοπό για τον 
οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και 
για την ταυτότητα του υπευθύνου της 
επεξεργασίας.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε 
πληροφορίες από θεσμικό όργανο 
της ΕΕ σχετικά με το αν προβαίνει σε 
επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, για τον σκοπό αυτής 
της πράξης επεξεργασίας, για τις 
κατηγορίες των σχετικών δεδομένων 
και για τους αποδέκτες στους οποίους 
κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, καθώς 
και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία 
από θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν τα δεδομένα σας είναι ανακριβή 
ή  ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα 
διορθώσετε.

Δικαίωμα περιορισμού 
της επεξεργασίας

Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως 
στην περίπτωση που αμφισβητείτε 
την ακρίβεια των δεδομένων που 
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή  εάν 
δεν είστε σίγουροι ότι η  επεξεργασία 
των δεδομένων σας έγινε νόμιμα, 
μπορείτε να ζητήσετε από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίσει 
την επεξεργασία των δεδομένων.

Δικαίωμα 
στη φορητότητα 
των δεδομένων

Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη 
δυνατότητα να πάρετε τα δεδομένα 
σας τα οποία έχει στην κατοχή του 
ένας υπεύθυνος επεξεργασίας και να 
τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας. Όταν είναι τεχνικά εφικτό, 
ο  υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
πραγματοποιήσει τη μεταφορά για 
εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής / 
Δικαίωμα στη λήθη

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν 
είναι πλέον απαραίτητα για το θεσμικό 
όργανο της ΕΕ, εάν ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας ή  εάν η  πράξη 
επεξεργασίας είναι παράνομη, έχετε το 
δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα 
σας.

Δικαίωμα διαφάνειας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των 
δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί 
σαφή και απλή διατύπωση όταν σας 
ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο 
τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία. Οι πληροφορίες πρέπει 
να παρέχονται με σαφή, συνοπτικό 
και διαφανή τρόπο και σε εύκολα 
προσβάσιμη μορφή.



Δικαίωμα του προσώπου 
να μην υπόκειται 
σε αυτοματοποιημένη 
ατομική λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε 
απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπερι
λαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, 
η  οποία έχει νομικές επιπτώσεις για εσάς 
ή  σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο 
τρόπο.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε, βασιζόμενοι 
σε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, 
στην επεξεργασία των δεδομένων που 
σας αφορούν.



Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμο (άμεσα 
ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί 
να εξακριβωθεί, άμεσα ή  έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως 
όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν 
ή  περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Παραδείγματα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ετήσιος φάκελος αξιολόγησης και 
ιατρικά αρχεία, αλλά και πληροφορίες που μπορούν να εξακριβωθούν εμμέσως, όπως αριθμός μέλους του 
προσωπικού, διεύθυνση IP, ημερολόγιο συνδέσεων, αριθμός φαξ, βιομετρικά στοιχεία κ.λπ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το όργανο ή  ο οργανισμός που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ο  υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 
επιφορτισμένος με το καθήκον να διασφαλίζει την ποιότητα των δεδομένων και, στην περίπτωση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, με το καθήκον να κοινοποιεί την πράξη επεξεργασίας στον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, ο  υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι επίσης αρμόδιος για τα 
μέτρα ασφάλειας που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι επίσης 
η  οντότητα που λαμβάνει αιτήματα από τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων και μπορεί να ζητεί τη γνώμη του για κάθε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των 
δεδομένων.

Επεξεργασία είναι 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, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή 
ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση 
ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

Παραδείγματα: διαδικασία πρόσληψης, διαδικασία παροχής επιχορήγησης, κατάλογος εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, διαχείριση εκδήλωσης, δημοσίευση φωτογραφιών, δημιουργία συνεργατικής 
διαδικτυακής πλατφόρμας για πολίτες ή μέλη του προσωπικού.

Επεξεργασία πραγματοποιείται επίσης σε καταστάσεις στις οποίες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παρέχουν 
στα κράτη μέλη τεχνικά εργαλεία ή λύσεις για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ταυτόχρονα 
διατηρούν την πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή τηρούν αρχείο ημερολογίων 
συνδέσεων σε σχέση με την πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για την 
προστασία δεδομένων, ανατρέξτε στα άλλα ενημερωτικά δελτία μας:

• Documenting data processing: The EDPS guide to ensuring 
accountability

• New data protection rules for EU institutions and how they affect 
YOU

ή επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ (www.edps.europa.eu).

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Ο ΕΕΠΔ αποτελεί ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ 
η οποία συστάθηκε το 2004 με σκοπό:

• την παρακολούθηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

• την παροχή συμβουλών σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας 
δεδομένων·

• τη συνεργασία με συναφείς αρχές ώστε να προάγεται η συνεπής 
προστασία των δεδομένων.

https://edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu


@EU_EDPS

www.edps.europa.eu 

EDPS

European Data Protection Supervisor

https://twitter.com/EU_EDPS
http://www.edps.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/edps
https://www.youtube.com/user/EDPS2011
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