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Εισαγωγή 
 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι το νέο νομικό πλαίσιο που θα τεθεί σε 

ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("ΕΕ"). Οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν άμεσο 

αποτέλεσμα σε όλα τα κράτη μέλη της, πράγμα που σημαίνει ότι το GDPR θα έχει προτεραιότητα 

έναντι οποιωνδήποτε εθνικών νόμων. Η εστίαση του GDPR είναι η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, δηλαδή τα δεδομένα για οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Το GDPR είναι μία από τις 

μεγαλύτερες αλλαγές που έγιναν ποτέ, επηρεάζοντας τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων που 

σχετίζονται με ένα άτομο - και ενδεχομένως επηρεάζει όχι μόνο τις εταιρείες, αλλά κάθε άτομο, 

επιχείρηση, δημόσια αρχή, οργανισμό ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα 

ατόμων που ζουν στην ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη που μια εταιρεία 

μπορεί να χρησιμοποιήσει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

Το GDPR έχει ένα πολύ ευρύ πεδίο, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit το 2019, καθώς το GDPR θα 

ενσωματωθεί επίσης στο βρετανικό δίκαιο. Σε αντίθεση με την οδηγία 95/46 της ΕΕ για τους 

κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, το GDPR επηρεάζει επίσης τις επιχειρήσεις εκτός 

της ΕΕ που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες στην ΕΕ ή παρακολουθούν τη 

συμπεριφορά τους εντός της ΕΕ. Για παράδειγμα, επηρεάζονται ευθέως οι  εταιρίες φιλοξενίας 

ιστοσελίδων στις ΗΠΑ που φιλοξενούν site τα οποία είναι προσβάσιμα από άτομα  στην Ε.Ε.  

Το GDPR έχει μαζικές επιπτώσεις σε κάθε τμήμα των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Ορισμένοι 

επίσης, μπορεί να χρειαστεί να απασχολούν ή να αναθέτουν έναν υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων. Σχεδόν όλοι θα εφαρμόσουν πρόσθετες πρακτικές και διασφαλίσεις. Ο έλεγχος από 

άτομο με τα κατάλληλα προσόντα συνιστάται ιδιαίτερα, και με την προοπτική επιβολής 

προστίμων μέχρι 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών και έως 20 εκατομμύρια ευρώ, η γνώση του 

GDPR πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική. 
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Σχέδιο: Το GDPR με μια ματιά 
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Τα Βασικά 
 

Το GDPR καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων. Τα 

προσωπικά δεδομένα μπορούν να οριστούν ως κάθε είδους δεδομένα που ταυτοποιούν ή 

σχετίζονται με ένα άτομο γενικά (συμπεριλαμβανομένου πράγματα όπως η φυσική εμφάνιση ή 

ακόμη βιομετρικά δεδομένα). 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από το λεπτό που 

αλληλοεπιδρούν με ένα άτομο, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν καν επίγνωση ότι 

το έχουν κάνει (οι επιχειρήσεις). Για παράδειγμα, η συλλογή προσωπικών δεδομένων, μπορεί να 

είναι τόσο στοιχειώδης όσο τα cookies που συλλέγει μια ιστοσελίδα, τα οποία ταυτοποιούν έναν 

χρήστη-επισκέπτη.  Η συλλογή δεδομένων επεκτείνεται  σε κάτι τόσο λεπτομερές, όσο ένα 

ατομικό αρχείο σε μία βάση δεδομένων (“CRM”), και πολύ παραπέρα. Τα προσωπικά δεδομένα 

μπορούν να συλλεχτούν ή να επεξεργαστούν για το αποκλειστικό όφελος του ατόμου, αλλά παρ’ 

όλα αυτά εκπίπτει υπό την δικαιοδοσία του GDPR. Το GDPR επαναδιατυπώνει  3 βασικά σύνολα 

κανόνων:  Αρχές προστασίας δεδομένων, νόμιμη επεξεργασία και περιορισμό σε διεθνής 

μεταφορές. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις θα έπρεπε ήδη να έχουν επίγνωση του GDPR, και 

εκτιμάτε πως είναι πάρα πολλά τα φυσικά πρόσωπα που θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα που 

τους προσφέρει το GDPR. Αυτά τα τρία σύνολα κανόνων, περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το 

έγγραφο, και είναι άξια ανάγνωσης ακόμη και ως επανάληψη υπάρχουσας γνώσης. 

Παρόλα αυτά, το GDPR εισάγει  αρκετές νέες σημαντικές  απαιτήσεις. 

 

 

Η περίληψη του GDPR 
 

Ατομικά Δικαιώματα (και ενημέρωση των ατόμων γι’ αυτά) 

 

Η τρέχουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων της Ε.Ε (Directive 95/46) παρέχει στα άτομα 

δικαιώματα επί των προσωπικών τους δεδομένων και περιγράφει  ποιες πληροφορίες θα πρέπει 

να παρέχουν οι επιχειρήσεις στα άτομα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών του τι θα έκαναν 

οι επιχειρήσεις με αυτά τα προσωπικά δεδομένα (ο λόγος που τα χρειάζονται).  Συχνά αυτό 

γινόταν μέσω δηλώσεων απορρήτου ή ειδοποιήσεων που παρέχονταν σε μια ιστοσελίδα. Το 

GDPR διευρύνει σημαντικά αυτό το κομμάτι, παρέχοντας επιπρόσθετα δικαιώματα, τα οποία 

πρέπει να γνωστοποιηθούν στα άτομα. Συγκεκριμένα, τα άτομα πρέπει να πληροφορηθούν ότι 

έχουν τα εξής (αναφαίρετα)  δικαιώματα: 

1. Να υποβάλλουν καταγγελία στις εποπτεύουσες αρχές.  

2. Να αποσύρουν την συγκατάθεση τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. 
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3. Να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώσουν ή να τα 

διαγράψουν ( το δικαίωμα να ξεχαστούν ) από την επιχείρηση και επίσης από τρίτους 

που είχαν πρόσβαση σε αυτό. 

4. Να πληροφορηθούν για την ύπαρξη οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων ( συμπεριλαμβανομένου profiling ). 

5. Nα αντιτεθούν σε συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας π.χ Direct marketing και 

αποφάσεις οι οποίες βασίστηκαν αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. 

6. Να ενημερωθούν για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν τα προσωπικά τους 

δεδομένα. 

7. Να τους παρέχονται οι πληροφορίες του καθορισμένου DPO (περιγράφεται παρακάτω). 

 

Επιπροσθέτως, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από μη κυβερνητικές οργανώσεις να 

ασκήσουν δικαιώματα και να κάνουν καταγγελίες εκ μέρους τους. 

 

Συγκατάθεση 

 

Βάσει GDPR, η οποιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδομένων απαιτεί τη συγκατάθεση του 

εκάστοτε ατόμου. Η συγκατάθεση πρέπει να επικυρωθεί μέσω δήλωσης ή με όποια άλλης 

ξεκάθαρη ενέργεια συμφωνία. Συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες, προσημειωμένα «κουτιά» αποδοχής 

της συγκατάθεσης ή σιωπή/αδράνεια εκ μέρους του ατόμου αφού δει μια δήλωση περί 

απορρήτου, δεν αποτελούν έγκυρες συγκαταθέσεις.  

Επιπρόσθετα, η συγκατάθεση δεν μπορεί  να είναι μία και μοναδική για όλες τις περιπτώσεις. Μια 

επιχείρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκατάθεση ενός ατόμου σε ένα στάδιο της 

συναλλαγής τους σαν συγκατάθεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλου είδους. 

Ξεχωριστές συγκαταθέσεις απαιτούνται για διαφορετικές δραστηριότητες επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

Τέλος, τα άτομα θα πρέπει όχι μόνο να πληροφορούνται ότι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν 

την συγκατάθεση ανά πάση στιγμή, άλλα η διαδικασία της απόσυρσης θα πρέπει να είναι γι’ 

αυτούς το ίδιο εύκολη με τη διαδικασία της συγκατάθεσης. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο δήλωσε 

τη συγκατάθεσή του μέσω μιας ιστοσελίδας κάνοντας ένα «κλικ», η διαδικασία της απόσυρσης θα 

πρέπει να παρέχετε το ίδιο εύκολα. Αν για την απόσυρση της συγκατάθεσης η επιχείρηση 

απαιτούσε από τον χρήστη την αποστολή του αιτήματός του μέσω email, τότε η διαδικασία που 

ακολουθεί η επιχείρηση δεν συμφωνεί με το GDPR. 

Υπάρχουσες συγκαταθέσεις οι οποίες δόθηκαν από άτομα, θα πρέπει να επαναξιολογούνται για 

να επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR.  Αν υπάρχουν αντιφάσεις, ή 

ασάφειες τότε οι εταιρείες θα πρέπει είτε να φτιάξουν μία καινούργια νομότυπη βάση για την 

επεξεργασία των δεδομένων και να λάβουν καινούργια συγκατάθεση, ή να πάψουν να 

επεξεργάζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. 
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Δικαίωμα μετακίνησης προσωπικών δεδομένων (Φορητότητα 

Δεδομένων) 

 

Τα άτομα θα έχουν το δικαίωμα να αντιγράψουν ή να μετακινήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα 

από ένα μέρος σε ένα άλλο, ακόμη και σε κάποιον ανταγωνιστή. Για παράδειγμα, ένας 

ενδιαφερόμενος αγοραστής ακινήτου που απευθύνθηκε σε μια μεσιτική εταιρία για την εύρεση 

μιας κατοικίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία όλες τις πληροφορίες του σε 

αναγνώσιμη μορφή, έτσι ώστε να μεταφέρει τη ζήτησή του σε άλλη εταιρία. Επομένως, οι 

πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι σε μία κοινώς δομημένη, 

χρησιμοποιήσιμη  και αναγνώσιμη μορφή, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν 

και να μοιραστούν. 

Οι απαίτηση της φορητότητας των δεδομένων με τρόπο ώστε να είναι εύκολα προς χρήση από 

άλλους, είναι πιθανόν να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 

αποθηκεύονται. 

 

Ευρύτερη Επισκόπηση 

 

Με απλά λόγια, το GDPR κάνει υπόλογο για παραβιάσεις όχι μόνο την επιχείρηση που συλλέγει τα 

προσωπικά δεδομένα, αλλά επίσης κάθε τρίτο που επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα μέσω της 

επιχείρησης, ανεξάρτητα με το αν ο τρίτος είναι κάποια άλλη επιχείρηση, οργανισμός ή άτομο. 

Με το GDPR, μια επιχείρηση δεν μπορεί απλά να παραδώσει τα προσωπικά δεδομένα σε ένα τρίτο 

και μετά να αδιαφορεί. Η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο τρίτος προμηθευτής ή 

συνεργάτης συμμορφώνεται με το GDPR. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα CRM στο οποίο 

αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μια μεσιτική εταιρία, θα πρέπει να συμμορφώνεται με το GDPR, 

καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει η μεσιτική εταιρία καταχωρούνται σε αυτό. Ως 

άλλο παράδειγμα, ακόμη και η συνεργαζόμενη courier στην οποία απευθύνεται μια εταιρία, θα 

πρέπει να είναι ακόλουθη με τους όρους του GDPR, καθώς λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα του 

παραλήπτη. 

Επί πρόσθετα, η γεωγραφική επισκόπηση επεκτείνεται πέρα από Ε.Ε. για κάθε επιχείρηση-ή και 

πάλι σε κάθε τρίτο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της, εφόσον προσφέρει 

αγαθά ή υπηρεσίες στην Ε.Ε. ή καταγράφει την συμπεριφορά ατόμων στην Ε.Ε. Δεν έχει σημασία 

εάν απαιτείται ή όχι πληρωμή για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, επομένως φιλανθρωπικές υπηρεσίες 

και οι Μ.ΚΟ. εκπίπτουν στο GDPR. 

 

Απόδειξη Συμμόρφωσης 

 

Το να συμμορφώνεται απλά μια επιχείρηση με το GDPR δεν είναι αρκετό. Μία επιχείρηση πρέπει 

να αποδεικνύει ότι πράττει αναλόγως υπό τις απαιτήσεις του GDPR περί «ευθύνης», και αυτό 

σημαίνει συμμόρφωση με κάποιες εξαιρετικά επίπονες απαιτήσεις διατήρησης αρχείων. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να τηρούνται αρχεία τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς τις ενέργειες 
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επεξεργασίας*, υποβάλλουν αιτήματα πρόσβασης, παραβιάσεις, τρόπους απόκτησης της 

συγκατάθεσης και εκτιμήσεις επιπτώσεων. 

Αυτή η απαίτηση επηρεάζει για άλλη μια φορά εκείνους τους τρίτους που επεξεργάζονται τα 

προσωπικά δεδομένα εκ μέρους μιας επιχείρησης. 

*Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 250 ανθρώπους, ή επιχειρήσεις που απασχολούν 

λιγότερους ανθρώπους όπου η επεξεργασία που διεξάγεται είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την διακινδύνευση 

των δικαιωμάτων και ελευθεριών ατόμων, δεν είναι περιστασιακή, ή περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δεδομένων, 

όπως πληροφορίες υγείας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

 

Απόρρητο από την αρχή μέχρι το τέλος 

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα πρέπει να είναι σε εφαρμογή καθ’ όλο τον «χρόνο ζωής» των 

προσωπικών δεδομένων, ώστε να αντιστοιχούν στις προσδοκίες απορρήτου του ατόμου – από 

την αρχή έως την εκτέλεση και εν τέλει την παύση αυτής της δραστηριότητας. Αυτό αναφέρεται 

ως «Προστασία δεδομένων κατά σχεδιασμό», το οποίο σημαίνει ότι η προστασία του απορρήτου 

πρέπει να αποτελεί μέρος σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αυστηρά 

απαιτούνται για κάποιο σκοπό, δηλαδή μόνο τα ελάχιστα και αναγκαία δεδομένα, κάτι στο οποίο 

αναφερόμαστε ως «ελαχιστοποίηση δεδομένων». 

Στην πραγματικότητα η εφαρμογή της «Προστασίας δεδομένων κατά σχεδιασμό», και της 

ελαχιστοποίησης δεδομένων, θα συμπεριλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση, τακτικούς ελέγχους, 

μείωση των δεδομένων που συλλέγονται, περιορισμό της πρόσβασης σε  προσωπικά δεδομένα 

εξασφαλίζοντας πως όλοι θα έχουν μόνο την πρόσβαση που πραγματικά χρειάζονται και 

εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση. 

 

Υποχρεωτική αναφορά παραβίασης 

 

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, οι επιχειρήσεις που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, 

πρέπει να ενημερώσουν τις εποπτεύουσες αρχές, εντός 72 ωρών από την ώρα που θα το 

αντιληφθούν. Τρίτοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα εκ μέρους αυτών των εταιριών, 

πρέπει να ενημερώσουν την επιχείρηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Εάν η παραβίαση υποβάλλει τα άτομα που εμπλέκονται  σε υψηλό κίνδυνο, οι εταιρίες πρέπει 

επίσης να ειδοποιήσουν τα εμπλεκόμενα άτομα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 

 

Με το GDPR, εταιρίες και τρίτοι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους τους, θα 

πρέπει να διορίσουν έναν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εάν: 
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1. Πρόκειται για δημόσιο φορέα  

2. Οι κύριες δραστηριότητες επιχείρησης ή των τρίτων περιλαμβάνουν καταγραφή ατόμων 

σε μεγάλη κλίμακα ή συνιστούν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών 

δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα 

3. Συμπεριλαμβάνουν δεδομένα τα οποία σχετίζονται  με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.  

Ο DPO θα πρέπει να έχει άριστη γνώση του δικαίου προστασίας δεδομένων. Μπορεί να είναι είτε 

υπάλληλος της επιχείρησης, είτε εξωτερικός συνεργάτης.  Τα στοιχεία του DPO θα πρέπει να 

μεταβιβάζονται στην εποπτεύουσα αρχή.  

 

Ποινές 

 

Οι ποινές της μη-συμμόρφωσης με το GDPR είναι σκληρές και μπορούν να φτάσουν έως το 4% 

του τζίρου μιας εταιρίας, ή έως 20 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση ελέγχου, μπορεί να 

επιβληθεί πρόστιμο ακόμη κι αν δεν υπάρχουν απώλειες δεδομένων. Με το GDPR δεν υπάρχουν 

εξαιρέσεις για μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

Βασικές Αρχές του GDPR 
 

Πρόσθετα στις νέες απαιτήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το GDPR αναδιατυπώνει τρία 

βασικά σύνολα κανόνων που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα. Με απλούς όρους αυτά 

μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής:   

 

Αρχές προστασίας δεδομένων 

 

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται νομίμως, δικαίως και με διαφανή τρόπο σε 

σχέση με το άτομο που αφορούν. Πρέπει να συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφής και 

νόμιμους σκοπούς και να μην επεξεργάζονται επιπροσθέτως με τρόπο ασυμβίβαστο προς αυτό. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε 

ότι είναι απαραίτητο. Πρέπει να είναι ακριβή και να κρατιούνται ενήμερα, και κάθε λογικό βήμα 

πρέπει να παίρνετε ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, 

σβήνονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο ώστε να 

ταυτοποιούν το άτομο μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, και πρέπει να επεξεργάζονται 

με τρόπο ώστε θα εξασφαλίζεται η κατάλληλη ασφάλεια – συμπεριλαμβανομένου προστασίας 

κατά απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς, και μη εξουσιοδοτημένης ή  παράνομης πρόσβασης. 

 

Νόμιμη επεξεργασία   

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:  
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• Το άτομο έχει δώσει συγκατάθεση για έναν ή περισσότερους σκοπούς.  

• Είναι απαραίτητο για ένα συμβόλαιο στο οποίο το άτομο είναι ή θα είναι σύντομα 

συμβαλλόμενο μέλος.  

• Πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση.  

• Υπάρχει ένα έργο δημοσίου συμφέροντος  ή διενεργείται εκ μέρους επίσημης αρχής.  

• Είναι απαραίτητο για νόμιμα συμφέροντα ( ή συμφέροντα τρίτων ), εκτός αν αναιρείται 

από τα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου. 

 

Διεθνής μεταφορές 

 

Το GDPR συνεχίζει την γενική απαγόρευση στην αποστολή προσωπικών δεδομένων, εκτός της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς χώρα η οποία δεν παρέχει  επαρκή προστασία.  Την στιγμή που 

συντάχτηκε αυτό το κείμενο, οι χώρες που θεωρούνται από  την Ευρωπαϊκή επιτροπή ότι 

παρέχουν επαρκή προστασία είναι οι ΗΠΑ, η Ανδόρα, η Αργεντινή, ο Καναδάς (περιορισμένο στο 

PIPEDA), τα νησιά Φαρόε, το Γκέρνσεϊ, το Ισραήλ, η Νήσος του Mαν, το Τζέρσει, η Νέα Ζηλανδία, η 

Ελβετία και η Ουρουγουάη.  Όπου δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας, οι μεταφορές μπορούν να 

γίνουν μόνο υπό  περιορισμένες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου στην βάση της συγκατάθεσης 

της χρήσης των τυπικών συμβατικών ρητρών που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή 

στην περίπτωση διεταιρικών μεταφορών της χρήσης των δεσμευτικών κανόνων επιχειρήσεων.  

 

Ενέργειες που μπορείτε να κάνετε 
 

1. Δυστυχώς η Ελλάδα δε διαθέτει ακόμη μια επίσημη ιστοσελίδα για το GDPR. Μπορείτε να 

επισκεφτείτε την αντίστοιχη της Αγγλίας στο www.ico.org.uk, στην οποία θα βρείτε αρκετούς 

οδηγούς. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τον συγκεκριμένο οδηγό. 

2. Αναγνωρίστε και ελέγξτε όλους τους τρόπους με τους οποίους συλλέγετε προσωπικά δεδομένα 

(μέσω τηλεφώνου, μέσω της ιστοσελίδας σας, μέσω μιας επίσκεψης ενός πελάτη στο γραφείο σας) 

και αναλύστε τους τρόπους με τους οποίους τα αποθηκεύετε (σε ένα χαρτί, σε ένα πρόγραμμα 

CRM). Φροντίστε όλοι οι τρόποι να συμπεριλαμβάνουν την συγκατάθεση του ατόμου και 

εξασφαλίστε για κάθε τρόπο την ασφάλεια των δεδομένων. Ενδεικτικοί τρόποι ασφάλειας είναι 

κλειδαριές, καταστροφή εγγράφων, αποθήκευση σε συμμορφωμένο με το GDPR CRM, 

περιορισμός πρόσβασης στους συνεργάτες σας κ.ά. 

3. Ενημερώστε τους συνεργάτες σας για το GDPR και βεβαιωθείτε πως ακολουθούν τις 

διαδικασίες που ορίζει. Να θυμάστε πως όλες οι υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες σας που αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας, θα πρέπει να είναι 

συμμορφωμένοι με το GDPR. Μπορείτε να διαβάσετε της πληροφορίες συμμόρφωσης του Estate+ 

με το GDPR στο www.estateplus.gr/gdpr. 

4. Απευθυνθείτε σε κάποια συμβουλευτική ή νομική εταιρία και ζητήστε τη βοήθειά τους. 

  

http://www.ico.org.uk/
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1624219/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf
http://www.estateplus.gr/gdpr
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Όροι Χρήσης – Αποποίηση Ευθύνης 
 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για λόγους γενικής 

καθοδήγησης. Δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ούτε να προβλέπονται ως νομική συμβουλή. Θα 

θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τους πελάτες που πραγματοποιούν τις 

δικές τους διεξοδικές έρευνες ή αναζητούν δικές τους νομικές συμβουλές. 

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες 

που παρέχονται στον παρόντα οδηγό είναι σωστές και ενημερωμένες, το Estate+ δεν παρέχει 

υποσχέσεις ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια και οι πληροφορίες παραδίδονται ως έχουν, 

χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή. Το Estate+ δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για σφάλματα ή 

παραλείψεις και δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών 

για απώλεια εργασιών ή απώλεια κερδών) που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως 

από τη χρήση ή την εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή 

αποφάσεις που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των πληροφοριών. 
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