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Βασική νομοθεσία 

Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 

(GDPR)  
 

N. 3471/2006: προστασία 
προσωπικών δεδομένων 
και ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες 

 



 

 

 



Σύνταξη και ανάρτηση Όρων Χρήσης   
και Πολιτικής Απορρήτου στον ιστότοπο 
 

  



Ποιος είναι υπεύθυνος;  

Ποιος είναι DPO;  

Ποια δεδομένα μου υπόκεινται σε επεξεργασία; 

Αντλούν δεδομένα μου και από άλλες πηγές; 

Γιατί υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα μου; Με ποια βάση; 

Για πόσο χρόνο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου; 

Profiling;  

Και αν δεν δώσω τα δεδομένα μου;  

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; 

Διαβιβάζονται τα δεδομένα μου και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ; 



«Η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από 
κατάλληλη ενημέρωσή του» (μηχανισμός opt-in) 

 

Για όλες τις κατηγορίες cookies; 
 

                          Για τα τεχνικά απαραίτητα            αρκεί η ενημέρωση  

 Για τα προαιρετικά cookies           απαιτείται συγκατάθεση 
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Προωθητικές Επικοινωνίες 

 

Οι έρευνες αγοράς; 
 

Τα newsletters; 
 

Οι έρευνες ικανοποίησης; 
 

Οι τηλεφωνικές κλήσεις από ανθρώπους; 

 

Οι αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες: e-mail, sms/mms, fax,  

αυτόματοι τηλεφωνητές, ή μέσω Viber, WhatsApp 
 

 

• Ποιες επικοινωνίες θεωρούνται προωθητικές; 
 

• Όλες οι επικοινωνίες που στέλνει το marketing είναι προωθητικές; 



Λήψη Συγκατάθεσης με Ηλεκτρονικά Μέσα 

• Δυνατότητα αποστολής προσκλήσεων από ένα χρήστη σε 
άλλους ενδιαφερόμενους 

• Μηχανισμοί επιβεβαίωσης της συγκατάθεσης «opt-in» 



Ασφάλεια 

Λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

Παραδείγματα: 

• Ανωνυμοποίηση/Ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση 

• Πιστοποιητικά SSL (Secure Sockets Layer) 

• Πολιτική κωδικών, μηχανισμοί εγγραφής χρήστη 

• Eκπόνηση Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας και Σχεδίου Ανάκαμψης από 
Καταστροφή 

• Ασφαλής καταστροφή δεδομένων (π.χ. overwrite, file erasers, file shredders, file 
pulverizers, format κλπ.) 

• Σωστή αξιολόγηση συνεργατών (π.χ. hosting providers) Άρθρο 32 του 
GDPR  



Πεδίο εφαρμογής - Διεθνής επέκταση 

Όταν στο εμπόριο και στον κύκλο της συναλλαγής εμπλέκονται και 
τρίτες χώρες, τι κάνουμε;  

Αν συμβεί κάτι ποια είναι η αρμόδια Αρχή;  

Ο GDPR εφαρμόζεται στην ΕΕ ή σε όλη την Ευρώπη;  

Εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή στον καταναλωτή;  

Όταν στέλνω σε τρίτες χώρες; 



Πλάνο συμμόρφωσης - Διαδικασίες 

 

 Data mapping 

 Ανάλυση αποκλίσεων (Gap analysis) 

 Διορθωτικές ενέργειες (Remediation actions) 

 Τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας 

 Γραπτή Εκτίμηση Αντικτύπου (DPIA) 

 Εκπαίδευση του προσωπικού 

 Αναθεώρηση / Σύνταξη νέων πολιτικών 

 

 

 

 

 



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 

http://www.kglawfirm.gr/ 

https://www.linkedin.com/company/kyriakides-georgopoulos-law-firm/?viewAsMember=true

