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1. ΓΖΟΑΓΤΓΖΗΑ 

Η Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Γιιάδαο(εθεμήο αλαθεξφκελε θαη σο «ε Πεξηθέξεηα» ή σο «ε 

ΠΔΓ»)ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δεδνκέλσλ (ΓΓ) 2016/679 

“GDPR”, θαζψο θαη κε ηνλ εζληθφ λφκν Ν. 4624/2019, ν νπνίνο θαζηεξψλεη απζηεξνχο θαλφλεο γηα 

ηε ζπιινγή, ηε δηαρείξηζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ελψ επηβάιεη αμηνζεκείσηεο ππνρξεψζεηο ζηνλ Τπεχζπλν θαη ηνπ Γθηεινχληα ηελ 

Γπεμεξγαζία ησλ Δεδνκέλσλ, εμνπιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα.  

 

Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππνθεηκέλσλ δεδνκέλσλ απνηειεί 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη απαηηεί ζπλεξγαζία θαη θαιή ζέιεζε απφ φινπο φζνπο ζπλδένληαη κε 

ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο ηεο ΠΔΓ, είηε σο φξγαλα δηνίθεζεο είηε σο κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Οη 

εξγαδφκελνη ηεο ΠΔΓ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ζπιιέγνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη γεληθφηεξα, ελψ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αληηδξάζνπλ ζηελ εκθάληζε ελφο πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

 

Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλζπλδξάκεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, παξαθνινπζεί θαη 

επνπηεχεη ηε ζπκκφξθσζε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Όκσο, ε 

νπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ, είηε δέρνληαη είηε παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηελ ΠΔΓ, είλαη 

κέιεκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αθνζίσζε ζην αληηθείκελφ ηνπο 

αιιά θαη ηεδηάζεζε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, 

ψζηε λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηε θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία.  

 

ην πλεχκα απηφ, ην παξφλ Γγρεηξίδην παξέρεη βαζηθέο αξρέο θαη νδεγίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην 

θάζε έλα εξγαδφκελν ηεο ΠΔΓ λα δηαρεηξηζηεί αξηηφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε σξηκφηεηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη αθνξνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζην κέηξν πάληνηε ηεο ζέζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
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2. ΟΡΚΠΜΙΜΟ ΗΑΠΑΘΜΓΜΟ ΜΞΤΚ  

Οη αθφινπζνη φξνη εμεηδηθεπκέλεο ζεκαηνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη ζην 

παξφλ Γγρεηξίδην.  

 

 ΓΗΝΔ: ν Καλνληζκφο (ΓΓ) 2016/679 ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΓΚ.  

 

Κ. 4624/2019:ν εζληθφο λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΓΓ) 2016/679 ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΓΓ) 

2016/680 ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

 Δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (ή πξνζσπηθά δεδνκέλα): θάζε πιεξνθνξία, πνπ αθνξά 

ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν. Σαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εθείλν 

ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε 

αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο, ην φλνκα, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο, ηα δεδνκέλα ζέζεο, 

ην επηγξακκηθφ (online) αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή. Φπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.   

 

 Ρπνθείκελν δεδνκέλσλ: ην θπζηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ππφθεηληαη ζε ζπιινγή ή/θαη επεμεξγαζία. Πξνζνρή: Ο Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζαλνχλησλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΠΔΓ, ππνθείκελα 

δεδνκέλσλ δελ απνηεινχλ κφλν φζνη σθεινχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο, δειαδή νη πνιίηεο, αιιά 

θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηή ή νη πξνκεζεπηέο ηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ΠΔΓ ζπιιέγεη θαη 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (απιά θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ).  

 

 Γπεμεξγαζία: θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ζχλνια δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Γπεμεξγαζία ζπληζηνχλ, κεηαμχ άιισλ, ε ζπιινγή, ε θαηαρψξηζε, ε 

νξγάλσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή, ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε, ε ρξήζε, ε 

θνηλνιφγεζε, ε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε, ν ζπλδπαζκφο, ε δηαγξαθή θαη ε θαηαζηξνθή.  

 

 Αξρείν: θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν είλαη 

πξνζβάζηκν κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σν ζχλνιν κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσκέλν ή 

απνθεληξσκέλν ή θαηαλεκεκέλν ζε ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε.   
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 Ρπεύζπλνο επεμεξγαζίαο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία, ν θνξέαο, 

πνπ, κφλα ή απφ θνηλνχ κε άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

 Γθηειώλ ηελ επεμεξγαζία: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία, ν 

θνξέαο, πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο.  

 

Απνδέθηεο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο ζηνπο 

νπνίνπο θνηλνινγνχληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είηε πξφθεηηαη γηα ηξίην είηε φρη. 

Χζηφζν, νη δεκφζηεο αξρέοπνπ δεηνχλ λα ιάβνπλ δεδνκέλα, ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Γ.Γ. ή θξάηνπο κέινπο, δελ ζεσξνχληαη απνδέθηεο (π.ρ. αζηπλνκηθέο, 

ιηκεληθέο αξρέο, αλεμάξηεηεο αξρέο θ.α. ζην πιαίζην επίζεκεο έξεπλαο αξκνδηφηεηάο ηνπο έπεηηα 

απφ θαηάζεζε έγγξαθνπ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο).  

 

 Ναξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ: ε παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζε ηπραία ή 

παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, κεηαβνιή, θνηλνιφγεζε ρσξίο άδεηα, πξφζβαζε ρσξίο άδεηα 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ππνβιήζεθαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε επεμεξγαζία.  
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3. ΓΚΕΙΓΞΤΟΕ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΤΚ ΟΓΠΖΗΑ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ ΠΤΚ 

ΔΓΔΜΙΓΚΤΚ ΠΜΡΟ ΑΝΜ ΠΕΚ ΝΓΞΖΦΓΞΓΖΑ ΔΡΠΖΗΕΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

3.1. Η ΠΔΓ επηζπκεί λα ελεκεξψζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο φηη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, ε ΠΔΓζπλέιεμε πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα είηε απεπζείαο απφ εζάο είηε κέζσ άιισλ 

νξγαληζκψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,ε ΠΔΓ ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπ γηα ηα θάησζη:  

 

3.2. Ο Τπεχζπλνο Γπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε Πεξηθέξεηα Δπηηθήο 

Γιιάδαο. 

 

3.3. Γίδε Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΠΔΓ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαοζαο ζηελ ΠΔΓ, επεμεξγαδφκαζηε πξνζσπηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

εζάο ηα νπνία καο παξέρεηε είηε θαηά ηελ πξφζιεςή ζαο, είηε κεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε πνπ 

ζαο δεηεζεί απφ εκάο ή απηά πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ/αλαλεσζνχλ/ηξνπνπνηεζνχλ.  

Tα είδε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγαδφκαζηε πεξηιακβάλνπλ:  

Ολνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, πξνζσπηθφ email, εκεξνκελία γέλλεζεο, 

ηφπνο γέλλεζεο, ΑΔΣ, αληίγξαθν ηαπηφηεηαο, ηζαγέλεηα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΔΟΤ, ΑΜ ΙΚΑ, ΑΜ, αξηζκφο 

ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο, αζθαιηζηηθφο θνξέαο, κεηξψν αζθαιηζκέλνπ, πηζηνπνηεηηθά πγείαο, 

πηζηνπνηεηηθά απφ παζνιφγν θαη ςπρίαηξν, ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο, πηζηνπνηεηηθά λνζειείαο, 

αληίγξαθν πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ πγείαο, πηζηνπνηεηηθά αλαπεξίαο, πηζηνπνηεηηθά ΚΓΠΑ, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, έληππν αλάιεςεο ππεξεζίαο απφ ΓΡΓΑΝΗ, Δήισζε κε θαηνρήο άιιεο 

ζέζεο ζην Δεκφζην, αηνκηθφ δειηίν ππαιιήινπ, ζέζε, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, πηπρία θαη ηίηινη 

ζπνπδψλ, απνθάζεηο πξφζιεςεο/απφιπζεο/ζπληαμηνδφηεζεο, κηζζνινγηθφ θιηκάθην, 

δηαβαηήξηα/άδεηα παξακνλήο (αιινδαπνί), ζπζηαηηθφ ζεκείσκα ΟΑΓΔ, πνηληθφ κεηξψν, βεβαίσζε 

ΣΑΤ, ζηξαηνινγηθή θαηάζηαζε, δηαπηζησηηθέο πξάμεηο αιιαγήο ζέζεο, ΤΔ παξαίηεζεο θ.α. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ καο επηηξέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαηαζηάζεηο φπνπ 

ζπιιέγνπκε δεδνκέλα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πγεία, ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα γηα ζθνπνχο κνλαδηθήο αλαγλψξηζεο ("εηδηθέο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο") θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αμηφπνηλεο πξάμεηο.  

Γηα παξάδεηγκα: 

α. Υάξηλ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηηο θπβεξλεηηθέο ππνρξεψζεηο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δηαζθαιίζνπκε ίζεο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο.  

β.  ε πεξίπησζε απνρήο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ζαο γηα ιφγνπο πγείαο ή ζε πεξίπησζε πνπ 

απαηηείηαη έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηάο ζαο λα εξγάδεζηε ελφςεη ηεο δηεθπεξαίσζεο αμηψζεσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο πγείαο ή/θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο 

καο φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

γ.  Γλδέρεηαη λα επεμεξγαζηνχκε άιια παξεπφκελα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

θπιεηηθή/εζληθή ζαο πξνέιεπζε κέζσ θσηνγξαθηψλ απφ ηηο εθδειψζεηο ηεο ΠΔΓ ή/θαη ηνπ 

ηζηφηνπνπ θαη άιισλ πξνθίι ζηα socialmedia. 
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δ.  Όπνπ κπνξεί λα έρεηε δψζεη νηθεηνζειψο θαη άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ ΠΔΓ  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο/άιισλ ππαιιήισλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο ΠΔΓ) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο. 

ε. Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ έιεγρνη πνηληθνχ κεηξψνπ ζην βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζχκβαζε ζαο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ζαο. 

 

3.4. Πεγέο πιινγήο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ 

πιιέγνπκε πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο άκεζα θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο απφ άιιεο πεγέο. Οη άιιεο πεγέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηα δηθαζηηθή ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθεζηε ή 

κπνξεί λα εκπιαθείηε σο εξγαδφκελνη. 

β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηάο ζαο λα εθηειείηε 

εξγαζία θαη/ή  εηδηθφηεξα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ γηαηξφ ζαο ή ηελ ηαηξηθή 

νκάδα ηεο ΠΔΓ, απφ άιιν εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ ζχκβνπιν ή απφ ηνλ νξηζζέληα ηαηξηθφ 

εκπεηξνγλψκνλα ηεο ΠΔΓ.  

γ. Πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔΓ θαη άιισλ 

ζπζθεπψλ, φπσο παξαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ ελφηεηα.  

δ.  Οξηζκέλεο δεκφζηεο πιεξνθνξίεο απφ δεκφζηεο πεγέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο/ socialmedia ηεο ΠΔΓ), θαη  

ε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ζαο λα ζπκκεηέρεηε ή λα ιακβάλεηε θάζε είδνπο παξνρέο 

δπλάκεη νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ ή ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ζρεηηθφ 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

3.5. Ο ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ είλαη ε εθηέιεζε θαη ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο ζρέζεο 

εξγαζίαο (π.ρ. κφληκσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο, ΙΔΑΥ, ΙΔΟΥ, απνζπαζκέλσλ, κε κίζζσζε έξγνπ, 

αζθνχκελσλ, κε πξαθηηθή άζθεζε, σθεινχκελσλ πξνγξακκάησλ, εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, 

επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, αηξεηψλ θ.α.), θαζψο επίζεο θαη ε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ, 

αζθαιηζηηθψλ θαη ελ γέλεη λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΠΔΓ. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη 

παξάζρεη είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ζχλαςε θαη νξζήο εθηέιεζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

κε ηελ ΠΔΓ.  

 

3.6. Η ΠΔΓ θξνληίδεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κφλν ζε φζνπο είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην λα έρνπλ ηέηνηα πξφζβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο 

θαη ζε ηξίηνπο εθφζνλ έρνπλ λφκηκν ιφγν γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε απηά. Κάζε θνξά πνπε 

ΠΔΓ επηηξέπεη ζε ηξίην λα έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθαξκφδεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη δηαηεξείηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.Μπνξεί λα ρξεηαζηεί επηπιένλ ε ΠΔΓ λα παξάζρεη νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε 

ηξίηνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε απηφ ζε κηα "βάζε απφιπηεο αλαγθαηφηεηαο γλψζεο" θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζαεζληθή θαη επξσπατθήλνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νξηζκέλα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζα είλαη δηαζέζηκα ζε εηαηξείεο ηξίησλ πνπ καο 

παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο: ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο, ππνζηήξημε κηζζνδνζίαο, 

ηαηξηθέο, λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ζπκβνπιέο, αλαθνξά δαπαλψλ, αληηκεηψπηζε 
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πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ/πιεξνθνξηθήο, ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. Μπνξεί επίζεο ε ΠΔΓ λα απνθαιχςεη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζε άιια ηξίηα κέξε γηα άιινπο λφκηκνπο ιφγνπο, φπσο: 

α. Πξνο ζπκκφξθσζε κε ηηο λφκηκεοππνρξεψζεηοηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ απαηηείηαη, ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε λφκν, θαλνληζκφ ή ζχκβαζε ή πξνο ζπκκφξθσζε κε δηθαζηηθή απφθαζε, ή 

αληαπφθξηζε ζε  δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή πξνο αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, δηθαζηηθήο απφθαζεο ή έληαικα έξεπλαο.  

β. Όπνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή άιινπ 

πξνζψπνπ (π.ρ. δηθαζηηθέο δηακάρεο ζηηο νπνίεο ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο κεηέρεη). 

 

3.7. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιεγεί απφ ηελ ΠΔΓ δηαηεξνχληαη φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζχκβαζε ή ελ γέλεη ε ζρέζε εξγαζίαο θαη επηπιένλ φζν απαηηείηαη απφ ηηο θνξνινγηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΠΔΓ.  

 

3.8. Έιεγρνο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο ΠΔΓ 

Η ΠΔΓ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ησλ δηθηχσλ ηεο, ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ θηλεηψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ ηεο, κέζσ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ φπσο ην ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ην 

θηιηξάξηζκα ηζηφηνπσλ θαη ην θηιηξάξηζκα αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ. Παξαθνινπζεί επίζεο ηηο 

θπζηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ θακεξψλ 

παξαθνινχζεζεο CCTV θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο (ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο) 

Η ΠΔΓ κπνξεί επίζεο λα δηεμάγεη νξηζκέλεο κε απηνκαηνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαθνινχζεζεο ή κεξηθήο απηφκαηεο παξαθνινχζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα επηζθνπήζεηο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άιισλ επηθνηλσληψλ,θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πεξηήγεζεο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα ιήςε ή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, 

επηζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ επηζθεςηκφηεηαο ζε ηζηνζειίδεο), απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε θαη 

εθθαζάξηζε ζπζθεπψλ θαη εγγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θπζηθή ηνπνζεζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ή ησλ ζπζθεπψλ ηνπο). Απηά ηα δεδνκέλα ζα δηαηεξεζνχλ ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα δηαηήξεζεο ηεο ΠΔΓ ππφ απζηεξά κέηξα αζθαιείαο. 

Λφγσ απηνχ ηνπ ειέγρνπ παξαθνινχζεζεο, φινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

πξνζεθηηθά φηαλ θάλνπλ ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΠΔΓ γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο 

θαη ιφγνπο, ηδηαίηεξα ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Λάβεηε ππφςε ζαο φηη ηπρφλ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ άιισλ, κπνξεί λα 

γίλνπλ γλσζηά ζηελ ΠΔΓ θαη πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο απηήο ηεο θαηαγξαθήο είλαη ε πξνζηαζία ηεο ΠΔΓ, ησλ ππαιιήισλ θαη 

ινηπψλ ζπλεξγαηψλ ηεο, κε ζθνπφ:  

α. ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔΓ, άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ηεο 

βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζπζθεπψλ ηεο. 

β. ηελ απφδεημε ελεξγεηψλ θαη αξρεηνζέηεζεο, 

γ. ηελ θαζνδήγεζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

ππαιιήισλ, ζπλεξγαηψλ θαη ησλ ινηπψλ απαζρνινχκελσλ, κφλν ζε πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο. 
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δ. γηα ηε ζπκκφξθσζε κε φ,ηη απνξξέεη απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο ή άιισλ 

ππνθείκελσλ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

ε. γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο ΠΔΓ θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ηεο 

ζη. γηα ηε δηεξεχλεζε παξαβηάζεσλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, απάηεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο 

δ. γηα ηε δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο θαη παξαβηάζεσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

ε. γηα ηεδηαρείξηζε ηεο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΔΓ (φπσο ε παξαθνινχζεζε 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία κεηά ηελ απνρψξεζε ή απνπζία ελφο 

εξγαδνκέλνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή άιιεο άδεηαο, κεηάζεζεο, απφζπαζεο, κεηάηαμεο θ.α.)  

Οη δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο είλαη πηζαλφλ λα είλαη ζπλερείο θαη ζε εμέιημε. Χζηφζν, ε ΠΔΓ  

δεζκεχεηαη θαη δηαζθαιίζεη φηη ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε 

νπνησλδήπνηε επεκβαηηθψλ ελεξγεηψλ παξαθνινχζεζεο, ζεβφκαζηε ηηο εχινγεο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο θαη αμηνινγνχκε εάλ ππάξρνπλ ιηγφηεξν επεκβαηηθέο 

επηινγέο. 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νπνηνδήπνηε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αξρείν, 

δεδνκέλν, έγγξαθν, ηειενκνηνηππία, ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο, επηθνηλσλίεο κέζσ κελπκάησλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή άκεζσλ κελπκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο 

κεηαδίδνληαη πξνο ή απφ, ιακβάλνληαη ή εθηππψλνληαη απφ ή δεκηνπξγνχληαη, θαηαγξάθνληαη 

ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή/θαη επηθνηλσληψλ ή/θαη ζηηο ζπζθεπέο καο ή ηα πεξηνπζηαθά καο 

ζηνηρεία, ζεσξνχληαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ΠΔΓ θαη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη 

απφ εκάο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Πεξηζζφηεξα κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζηελ Πνιηηηθή Δενληνινγίαο/Οξζήο θαη Αζθαινύο Χξήζεο 

ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο Τερλνινγίαο  ηεο Πεξηθέξεηαο 

Δπηηθήο Γιιάδαο.  

 

3.9. Κάζε εξγαδφκελνο σο ππνθείκελν δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη νπνηεδήπνηε ην 

δηθαίσκά ηνπ γηα πξφζβαζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ, ελαληίσζε ζηελ επεμεξγαζία θαη άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

θνξεηφηεηαο. Σα ελ ιφγσδηθαηψκαηα σζηφζν κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ ιφγσ ππνρξέσζεο 

εθαξκνγήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ή  άιινπ λφκνπ ή εηδηθφηεξεο λνκνζεηηθήο ππεξηζρχνπζαο 

δηάηαμεο. Γηα παξάδεηγκα,ηα δηθαηψκαηα δηαγξαθήο θαη θνξεηφηεηαο δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ 

εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί 

ζηελ ΠΔΓ ή γηα ηελ ππνζηήξημε λφκηκσλ αμηψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο. 

 

3.10. Σέινο, νη εξγαδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ηπρφλ θαηαγγειίεο ζηελ αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή πνπ είλαη ε Α.Π.Δ.Π.Υ. (www.dpa.gr). Χζηφζν, ε ΠΔΓ ηνπο ελζαξξχλεη βεβαίσο, πξηλ 

ην πξάμνπλ, λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθάηελ ΠΔΓ θαη εηδηθφηεξα ηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ ηνπ (PRIVACYADVOCATEΤΜΒΟΤΛΓΤΣΙΚΓ ΤΠΗΡΓΙΓ ΙΚΓ: dpo@pde.gov.gr, 210-

6819236) έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα εμεηάζεη ην δήηεκα θαη λα ην επηιχζεηεζσηεξηθά. 

 

http://www.dpa.gr/
mailto:dpo@pde.gov.gr
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4. ΝΜΘΖΠΖΗΕ ΔΖΑΓΖΞΖΟΕΟ ΝΓΞΖΟΠΑΠΖΗΤΚ ΝΑΞΑΒΖΑΟΕΟ ΝΞΜΟΤΝΖΗΤΚ 

ΔΓΔΜΙΓΚΤΚ 

Η παξνχζα Πνιηηηθή Αληηκεηψπηζεο Παξαβηάζεσλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (εθεμήο «Ννιηηηθή») 

ηεο ΠΔΓέρεη σο ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ θάζε 

παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, επηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηερληθέο ή/θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο αδπλακίεο ζηηο νπνίεο πηζαλψο λα νθείιεηαη ε παξαβίαζε, λα θαζνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο 

θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε ελεκέξσζε ησλ (i) αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο ΠΔΓ, (ii) ησλ αξκφδησλ 

Αξρψλ θαη (iii) ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ε παξνχζα Πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηε ιήςε θαηάιιεισλ 

νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξφκνηαο παξαβίαζεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

Οη εξγαδφκελνη ηεο ΠΔΓελζαξξχλνληαη λα αλαθέξνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε απηή ηελ 

Πνιηηηθή θαη ηε λφκηκε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσληεο ΠΔΓ (εθεμήο “DPO”) (email: dpo@pde.gov.gr , ηει. 210-6819236). 

 

Η παξνχζα Πνιηηηθή είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Δεδνκέλσλ (ΓΓ) 2016/679 (εθεμήο “GDPR”), θαζψο θαη κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία ηνπ Ν. 

4624/2019 πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

 

 Μξηζκόο κίαο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Σν άξζξν 4(12) ηνπ GDPR νξίδεη σο Παξαβίαζε Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ «ηελ παξαβίαζε 

αζθαιείαο πνπ νδεγεί ζε αθνχζηα ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, αιινίσζε, κε 

εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δηαβηβάδνληαη, 

απνζεθεχνληαη ή κε άιιν ηξφπν ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία». 

Η ελ ιφγσ παξαβίαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθά ή έληππα αξρεία. 

 

Ναξαδείγκαηα: 

 

Απώιεηα Δεδνκέλσλ 

• Απψιεηα ή θινπή ιάπηνπ πνπ πεξηέρεη θξππηνγξαθεκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα, αιιά ην 

θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο δελ έρεη παξαβηαζηεί. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δελ ζπληζηά  

παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αθνχ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο. 

• Καηαζηξνθή βάζεο κε πξνζσπηθά δεδνκέλα ιφγσ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο ελφο 

δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Παξφια απηά είλαη δηαζέζηκν έλα πιήξεο θαη πξφζθαην backup ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί άκεζα. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρεη πξνθιεζεί παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αθνχ ηα δεδνκέλα 

είλαη αλαθηεηά. 
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• Αληίζεηα φκσο, ε απψιεηα/θινπή έληππσλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα 

απνηειεί πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο ιφγσ ηεο απψιεηαο ή ηεο απνθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. 

 

Ιε λόκηκε επεμεξγαζία 

• Απνζήθεπζε εγγξάθνπ πνπ πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα (κε πξφζεζε ή θαηά ιάζνο) ζε 

δεκνζίσο πξνζβάζηκν ζέξβεξ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κία παξαβίαζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

• Γλσζηνπνίεζε απφ εξγαδφκελν ζε ηξίην πξφζσπν ηνπ θσδηθνχ θαη νλφκαηνο ρξήζηε, κε 

απνηέιεζκα κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε αξρείαηεο ΠΔΓ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κία παξαβίαζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ιε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε 

• Απνζηνιή απφ εξγαδφκελν κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) κε κε 

θξππηνγξαθεκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ιάζνο παξαιήπηε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο αθνχζηαο απνθάιπςεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

έλα ηξίην κέξνο. 

 Ρπνρξεώζεηο ηεο ΝΔΓ ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ Ρπεύζπλνπ Γπεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ 

H ΠΔΓ έρεη ππνρξέσζε λα:  

• Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνζηαζία  ηνπ απνξξήηνπ, 

• Αμηνινγεί ηελ έθηαζε θαη ηνλ αληίθηππν ηεο παξαβίαζεο απνξξήηνπ, 

• Σεθκεξηψλεη θαη λα θαηαγξάθεη ηελ παξαβίαζε απνξξήηνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

•Γλσζηνπνηεί ηα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ GDPR 

• Γμεηάδεη ην ελδερφκελν εηδνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί,  

• Απνηξέπεη κειινληηθέο παξαβηάζεηο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Δηαδηθαζία Δηαρείξηζεο ηεο Ναξαβίαζεο ησλ Δεδνκέλσλ 

Οη παξαθάησ ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλαλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε Δηαδηθαζία 

Δηαρείξηζεο ηεο Παξαβίαζεο ησλ Δεδνκέλσλ: 

Ταπηνπνίεζε & Πξνθαηαξθηηθή Δηαβνύιεπζε (Βήκα 1) 

Η επηηπρήο αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη αλαθνξά ζηα αξκφδηα πξφζσπα ησλ γεγνλφησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν DPOηεο ΠΔΓ 

νξίδεηαη σο ην ππεχζπλν πξφζσπν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη φια ηα πηζαλά 

πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Τςίζηεο ζεκαζίαο θξίλεηαη φινη νη εξγαδφκελνη, 

ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο ηεο ΠΔΓ λα θαηαλννχλ ζαθψο ηη ζπληζηά πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο θαη 

ηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηνλ DPO ρσξίο θαζπζηέξεζε.  
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Μεηά ηελ αλαθνξά παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν DPO επηθνηλσλεί κε ηνλ αλαθέξνληα 

θαη πξνβαίλεη ζε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζπλέβε ή ελδέρεηαη λα ζπκβεί θάπνην 

πεξηζηαηηθφ. ηελ πεξίπησζε ζεηηθήο εθηίκεζεο, νDPO πξέπεη, ζε ζπλεξγαζία κε φπνηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο ΠΔΓ θξίλεη θαηάιιεινπο, λα: 

• πιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ,  

• Πξνρσξήζεη ζε πξνθαηαξθηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε εχινγεο πξνζδνθίαο 

απηέο νη πιεξνθνξίεο λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή αθαηάιιειε 

ρξήζε, 

• Πξνζδηνξίζεη θαη πξνζπαζήζεη λα αλαθηήζεη ηηο ρακέλεο πιεξνθνξίεο, λα πεξηνξίζεη ηνλ 

αληίθηππν πνπ πξνθιήζεθε θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, λα παχζεη πεξαηηέξσ δεκηέο, 

• Γλεκεξψζεη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, εάλ είλαη απαξαίηεην, 

• Γκπιέμεη εκπεηξνγλψκνλεο, εάλ είλαη απαξαίηεην. 

Οη ελ ιφγσ ελέξγεηεο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο 48 σξψλ απφ ηελ αλαθνξά ηεο παξαβίαζεο 

δεδνκέλσλ.  

Έξεπλα & Αμηνιόγεζε (Βήκα 2) 

ε ζπλέρεηα ηνπ ζπκπεξάζκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ ην Βήκα 1, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ 

αλάιπζε θαη έξεπλα απφ ηνλ DPO θαη ηελ νκάδα πνπ ηνλ επηθνπξεί ή/θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ζαθή εηθφλα ηνπ πεξηζηαηηθνχ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 

λα εθηηκήζνπλ ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ αληίθηππν απηνχ. 

Η έξεπλα θαη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο 24 σξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ Βήκαηνο 1 θαη ην αξγφηεξν εληφο 48 σξψλ απφ ηελ αλαθνξά ζηνλ DPO ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

παξαβίαζεο δεδνκέλσλ. 

Κνηλνπνίεζε & Απνθαηάζηαζε (Βήκα 3) 

Ο DPO, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Σκήκαηα/Δηεπζχλζεηο ηεο ΠΔΓ πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ 

πθίζηαηαη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο: 

α) ζηελ αξκφδηα επνπηηθή Αξρή εθφζνλ ε Παξαβίαζε Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα ζέζεη 

ζε θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

β) ζην Τπνθείκελν Δεδνκέλσλ, φηαλ ε παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη πηζαλφ λα ζέζεη 

ζε «πςειφ θίλδπλν» ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ.  

 

Κνηλνπνίεζε ζηα επεξεαδόκελα ππνθείκελα 

Οη θνηλνπνηήζεηο ζηα ζηγφκελα ππνθείκελα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

• Ηκεξνκελία ηεο παξαβίαζεο  

• Πεξηγξαθή ηεο παξαβίαζεο (έθηαζε) 

• Πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθπβεχνληαη 

• Πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ Τπνθεηκέλσλ  

• Απαξίζκεζε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ άκβιπλζε ηεο παξαβίαζεο θαη ησλ 

βιαβψλ 

• Απαξίζκεζε ησλ κέηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ 

παξαβηάζεσλ 

• Αλαθνξά ησλ κέηξσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ππνθείκελν γηα λα κεηξηάζεη ηε βιάβε. 
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Κνηλνπνίεζε ζηελ Γιιεληθή Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα 

(Α.Π.Δ.Π.Χ.) 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

αλαθνηλσζεί ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή (Α.Π.Δ.Π.Υ.), ε αλαθνίλσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

εληφο 72 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ΠΔΓ έιαβε γλψζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη θαηέιεμε -έπεηηα απφ 

δηεξεχλεζε- φηη επήιζε παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

• Πεξηγξαθή ηεο θχζεο ηεο Παξαβίαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ηνπ θαηά πξνζέγγηζε αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αθνξά, θαζψο θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ηνπ θαηά πξνζέγγηζε αξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

• Σν φλνκα θαη ηηο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο ηνπ DPO γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

• Πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο Παξαβίαζεο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ 

• Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ ή πξνηάζεθαλ γηα ιήςε απφ ηελ ΠΔΓ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Παξαβίαζεο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

κέηξσλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ πηζαλψλ δπζκελψλ επηπηψζεψλ ηεο, θαη 

• Αλαθνξά ησλ ιφγσλ ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε θαζπζηέξεζε ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο ζηελ ΑΠΔΠΥ (πέξαλ ησλ 72 σξψλ). 

Όηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζρεζνχλ φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ηαπηφρξνλα, νη πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζε θάζεηο, ρσξίο πεξαηηέξσ αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

Παξαθαινχκε, αλαηξέμηε ζην παξάξηεκα Α’ γηα ην Πξφηππν Φφξκαο Αλαθνξάο Παξαβίαζεο 

Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ. 

 

Γθηίκεζε κεηά ην Πεξηζηαηηθό (Βήκα 4) 

Ο DPO θαη ε νκάδα πνπ ηνλ επηθνπξεί πξέπεη λα δηεμάγεη κηα αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη εάλ ην πεξηζηαηηθφ είλαη απνηέιεζκα 

θνηλψλ, ζπρλά επαλαιακβαλφκελσλ ελεξγεηψλ. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ ελδερφκελε 

αλάγθε αιιαγήο, ηξνπνπνίεζεο ή πξνζζήθεο πνιηηηθήο, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ή δηαδηθαζηψλ, 

γηα λα ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ. 

 

Τεθκεξίωζε θαη Καηαγξαθή ηωλ Παξαβηάζεωλ Δεδνκέλωλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο, ν DPO πξέπεη λα θαηαγξάςεη θάζε 

πεξηζηαηηθφ ζε εζσηεξηθφ κεηξψν πεξηζηαηηθψλ. ην κεηξψν ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο παξαβίαζεο, ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ 

ειήθζεζαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ: 

• Ηκεξνκελίεο αξρήο θαη ηέινπο, θαζψο θαη ψξεο ηεο παξαβίαζεο 

• Ηκεξνκελία πνπ ε ΠΔΓ έιαβε γλψζε ηεο παξαβίαζεο 

• Πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ ηεο παξαβίαζεο 

• Γίδε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξαβηάζηεθαλ 

• Αξηζκφο ππνθεηκέλσλ πνπ επεξεάζηεθαλ 

• Πηζαλέο ζπλέπεηεο γηα ηα ππνθείκελα πνπ επεξεάζηεθαλ  

• Γλέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ σο απάληεζε ζην πεξηζηαηηθφ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ 

δεκηψλ θαη ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο επαλάιεςεο αληίζηνηρεο παξαβίαζεο 
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• Έγγξαθε Γθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο παξαβίαζεο θαη θαηαγξαθή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 

παξαβίαζεο ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή ή/θαη ζην Τπνθείκελν ησλ Δεδνκέλσλ. 

 

Η αλαθνξά θάζε πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην νπνίν έιαβε γλψζε 

θάπνην ζηέιερνο/εξγαδφκελνο /ζπλεξγάηεο/πξνκεζεπηήο ηεο ΠΔΓππνβάιιεηαη ζηνλ DPO, κε ηε 

ζπκπιήξσζε θφξκαο ηνπ Παξαξηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Γγρεηξηδίνπ.  
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5. ΝΜΘΖΠΖΗΕ ΗΑΘΑΞΜΡ ΓΞΑΦΓΖΜΡ (CLEANDESKPOLICY) 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο Πνιηηηθήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο 

γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΠΔΓ. Μηα απνηειεζκαηηθή πξνζπάζεηα θαζαξνχ γξαθείνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ΠΔΓ, κπνξεί λα 

πξνζηαηεχζεη ζεκαληηθά ηα ηππσκέλα έγγξαθα, ηα νπνία πεξηέρνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ηνπο πνιίηεο, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απηήο ηεο 

Πνιηηηθήο. 

 Οθνπόο 

Οη θχξηνη ιφγνη γηα κηα Πνιηηηθή θαζαξνχ γξαθείνπ είλαη νη εμήο: 

α. Έλα θαζαξφ γξαθείν κπνξεί λα παξάγεη κηα ζεηηθή εηθφλα, φηαλ θάπνηνοεπηζθέπηεηαηηα γξαθεία 

θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΓ. 

β. Μεηψλεη ηελ απεηιή ελφο ζπκβάληνο παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο νη επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζα θιεηδψλνληαη, φηαλ δελ επεμεξγάδνληαη. 

γ. Σα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ εηδηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα, φηαλ παξακέλνπλ εθηεζεηκέλα, κπνξεί 

λα θιαπνχλ ή λα αλαγλσζηνχλ απφ θάπνην κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

 Νεδίν Γθαξκνγήο 

Όινη νη εξγαδφκελνη θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ΠΔΓ πνπ εξγάδνληαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ππφθεηληαη ζε απηήλ ηελ Πνιηηηθή. 

 Γλέξγεηεο 

- Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο/ζπλεξγάηεο πξφθεηηαη λα απνκαθξπλζεί απφ ην γξαθείν ηνπ γηα 

αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο έλα δηάιεηκκα γηα θαγεηφ, φια ηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηδσκέλα ζπξηάξηα. 

- ην ηέινο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, ν εξγαδφκελνο/ζπλεξγάηεο πξέπεη λα ηαθηνπνηήζεη ην 

γξαθείν ηνπ θαη λα απνκαθξχλεη φια ηα έγγξαθα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ. 

Όια ηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ηαθηνπνηνχληαη ζε 

θιεηδσκέλα ζπξηάξηα/ληνπιάπεο. 

- ε πεξίπησζε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνπζίαο, ν ρψξνο 

εξγαζίαο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη επηκειψο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ζπλεξγάηε. 

- Κάζε εξγαδφκελνο/ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ρξφλν ζην εκεξήζην πξφγξακκά 

ηνπ γηα λα μεθαζαξίδεη ηα έγγξαθά ηνπ. 

- Γπηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηαζηξνθέαο εγγξάθσλ γηα επαίζζεηα έγγξαθα πνπ 

δελ ρξεηάδνληαη πιένλ (π.ρ. γηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ/επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα).  

- Κάζε εξγαδφκελνο/ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ηνπκεηά ην 

πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 Γθαξκνγή 

Η Πνιηηηθή απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο/ζπλεξγάηεο. Κάζε εξγαδφκελνο 

πνπ παξαβηάδεη απηή ηελ Πνιηηηθή ελδέρεηαη λα ππνζηεί θπξψζεηο.  
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6. ΟΡΚΓΟ ΓΞΤΠΕΟΓΖΟ 

 

1. Τη είλαη ην Αξρείν Δξαζηεξηνηήηωλ Γπεμεξγαζίαο; 

Κάζε νξγαληζκφο ή επηρείξεζε πνπ δηαρεηξίδεηαη επαίζζεηα -ή αιιηψο «εηδηθά»- δεδνκέλα έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξεί έλα αξρείν φπνπ ζα πεξηγξάθεηαλαιπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαοησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη.Ο Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ (ΓΓ) 2016/679 πεξηέρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην άξζξν 30. Η ηήξεζε απηνχ 

ηνπ αξρείνπ έρεη εμέρνπζα ζεκαζία, αθνχ απνηειεί εξγαιείν ινγνδνζίαο θαη ζηνρεχεη ζηε ζσζηή 

νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρεηξηζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

Αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο θαη νη 

εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ν θάζε έλαο δηαθνξεηηθά κέζα θαη 

ζηνηρεία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ έλαο νξγαληζκφο ή κηα επηρείξεζε απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 250 

ππαιιήινπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί αξρείν γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα, εάλ έλαο 

νξγαληζκφο ή κηα επηρείξεζε απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 250 ππαιιήινπο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην 

αξρείν απηφ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηεοε νπνία:  

 δελ είλαη πεξηζηαζηαθή ή  

 ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ, ή  

 αθνξά εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ (άξζξν 9 παξ. 1 ΓΚΠΔ) ή δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα (άξζξν 10 ΓΚΠΔ).  

 

2. Η ΠΔΓ δηαηεξεί αξρείν ζε online βάζε δεδνκέλωλ ζε έλα εμεηδηθεπκέλνγηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ινγηζκηθό.Ννείηαη ωο ππεξγνιάβνο ε εηαηξεία ινγηζκηθνύ; Τη αθξηβώο ζεωξείηαη 

ππεξγνιάβνο; Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Ιδηωηηθό Σπκθωλεηηθό ηα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο πνπ θαηαζθεπάδεη θαη δηαηεξεί ην ινγηζκηθό; 

Η εηαηξεία πνπ παξέρεη θαη ζπληεξεί ην ινγηζκηθφηεο ΠΔΓ ζεσξείηαη ππεξγνιάβνο (εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία), αθνχ εθηειεί έλα έξγν- ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ- γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ΠΔΓ, πνπ απνηειεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο ζην Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ. 

Γθφζνλ ην ινγηζκηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο κε ηνλ Καλνληζκφ, ζα ππνγξαθεί κεηαμχ 

ηεο ΠΔΓ θαη ηεο εηαηξείαο ζχκβαζε ε νπνία ζα πηζηνπνηεί φηη ε ηειεπηαία ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα  

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΠΔΓ. Θα 

πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη ηφζν ε εηαηξεία 

ινγηζκηθνχ φζν θαη ε ΠΔΓ, θαζψο ν Καλνληζκφο εηζάγεη ζπγθεθξηκέλεοαξρέο. 

3. Γίλαη ππνρξεωκέλνο θάζε θνξέαο λα έρεη ζε θάζε πεξίπηωζε ιάβεη ηελ πξνεγνύκελε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θάζε εξγαδόκελνύ ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ επαίζζεηωλ 

δεδνκέλωλ ηνπ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο; 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/gdpr/arthro-9-genikos-kanonismos-gia-tin-prostasia-dedomenon?lspt_context=gdpr
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/kanonismos-gia-tin-prostasia-dedomenon/arthro-10-genikos-kanonismos?lspt_context=gdpr
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Όρη. Η επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ βαζίδεηαη ελδεηθηηθά 

ζηε λνκηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ζηνηρ. β΄ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ: «η επεξεπγαζία είναι 

απαπαίηηηη για ηην εκηέλεζη ηων ςποσπεώζεων και ηην άζκηζη ζςγκεκπιμένων δικαιωμάηων ηος 

ςπεςθύνος επεξεπγαζίαρ ή ηος ςποκειμένος ηων δεδομένων ζηον ηομέα ηος επγαηικού δικαίος και 

ηος δικαίος κοινωνικήρ αζθάλιζηρ και κοινωνικήρ πποζηαζίαρ, εθόζον επιηπέπεηαι από ηο δίκαιο 

ηηρ Ένωζηρ ή κπάηοςρ μέλοςρ ή από ζςλλογική ζςμθωνία ζύμθωνα με ηο εθνικό δίκαιο 

παπέσονηαρ καηάλληλερ εγγςήζειρ για ηα θεμελιώδη δικαιώμαηα και ηα ζςμθέπονηα ηος 

ςποκειμένος ηων δεδομένων». 

Γπηπιένλ, θάπνηεο επεμεξγαζίεο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεκειησζνχλ θαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ζηνηρ. ε΄ ηνπ Καλνληζκνχ, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξσζε ζθνπψλ πξνιεπηηθήο ή 

επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο, εθηίκεζεο ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηαηξηθήο 

δηάγλσζεο, παξνρήο πγεηνλνκηθήο ή θνηλσληθήο πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο ή δηαρείξηζεο 

πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Σαπηφρξνλα, επεμεξγαζίεο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ σο λνκηθή βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ζηνηρ. ε΄ ηνπ ΓΚΠΔ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, βάζεη ηνπ 

δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο κέινπο, ην νπνίν είλαη αλάινγν πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, 

ζέβεηαη ηελ νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.  

4. Παξέρεηαη ην δηθαίωκα ζε έλαλ πνιίηε λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ πνπ ηεξεί ε 

ΠΔΓ πνπ ελεξγεί ωο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο;  

Κάζεππνθείκελν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξαέρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε ηνπ 

θαθέινπ πνπ ηεξεί γηα απηφ ν θνξέαο, λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη αληίγξαθν απηνχ. Παξάιιεια, ν 

θνξέαο, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ππνρξενχηαη λα πξνβεί άκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ σο άλσ 

αηηήκαηνο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ. Η ιήςε αληηγξάθνπηνπ θαθέινπ 

ηνπ απφ ηνλ πνιίηε ζπληζηά αθξηβψοάζκηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ 

Δεδνκέλσλ.Σν αίηεκα αζθείηαη πάληνηε εγγξάθσο θαη πξηλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ πξέπεη λα 

εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ αηηνχληνο.  

 

5. Έρεη ην δηθαίωκα έλαο θνξέαο, πνπ ελεξγεί ωο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο, λα ρνξεγήζεη ζε 

ηξίην αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ελόο απνβηώζαληνο πνιίηε; 

Χο ππνθείκελν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ην άξζξν 4 ηνπ ΓΚΠΔ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κφλν δσλ, θπζηθφ πξφζσπν. πλεπψο, εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φζνη έρνπλ απνβηψζεη. 

Γηα ηε ρνξήγεζε αληηγξάθνπθαθέινππνιίηε πνπ έρεη απνβηψζεηζε ηξίην -είηε πξφθεηηαη γηα 

ζπγγελή ηνπ απνβηψζαληνο είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηξίην- απφ θάπνηνλ θνξέα, ν ηξίηνο ζα 

πξέπεη λα επηθαιείηαη θαη λα απνδεηθλχεηαη εηδηθφ, έλλνκν ζπκθέξνλ. Δελ απαηηείηαη ε επίθιεζε θαη 

απφδεημε εηδηθνχ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ζην αίηεκα ρνξήγεζεο ηνπ ηξίηνπ, φηαλ ν θνξέαο είλαη 
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ππνρξεσκέλνο λα δηαβηβάζεη αληίγξαθν ζηνλ ηξίην κε βάζε δηθαζηηθή απφθαζε (πρ. απφθαζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) ή ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα ην δηαβηβάζεη 

ζε δεκφζηεο αξρέο ή ζε δηθαζηηθέο αξρέο, ππφ ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, 

πξναλάθξηζεο ή ηαθηηθήο αλάθξηζεο. 

6. Παξέρεηαη ην δηθαίωκα ζε ηξίην λα ιάβεη από θνξέα, πνπ ελεξγεί ωο ππεύζπλνο 

επεμεξγαζίαο, αληίγξαθα θαθέινπ πνιίηεβάζεη εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο; 

Χο πξνο ηελ εηζαγγειηθή παξαγγειία, ε Α.Π.Δ.Π.Υ. έρεη θαη’ επαλάιεςε θξίλεη φηη απηή δελ είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηνλ θνξέα σο ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Ο θνξέαο, ελεξγψληαο σο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο, νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εμεηάζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαβίβαζεο ζηνλ αηηνχληα 

ηξίην. Γάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηα δεηεζέληα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ επηηξέπεηαη λα 

δηαβηβαζηνχλ ζηνλ αηηνχληα ηξίην γηα νπνηνλδήπνηε λφκηκν ιφγν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα ην ζρεηηθφ αίηεκα κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο ζηνλ εηζαγγειέα πνπ είρε εθδψζεη ηελ ππφ θξίζε παξαγγειία. 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη ν Ν.4938/2022, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε εηζαγγειηθήο 

παξαγγειίαο απφ ηνλ εηζαγγειέα ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα ή έλλνκν 

ζπκθέξνλ πξνο ηνχην, κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί απνδεδεηγκέλε κε έγγξαθα 

άξλεζε παξάδνζεο ή ρνξήγεζεο ησλ αηηνχκελσλ εγγξάθσλ ή αληηγξάθσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

7. Παξέρεηαη ην δηθαίωκα ζε δηθεγόξν λα ιάβεη από θνξέα, πνπ ελεξγεί ωο ππεύζπλνο 

επεμεξγαζίαο, δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα εληνιέα ηνπ; 

Σν πξφζσπν πνπ είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ηαπηίδεηαη κε 

ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ηζρχνπλ ηα 

πξναλαθεξζέληα, κε ηελ πξνυπφζεζε ν δηθεγφξνο λα είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ην 

ππνθείκελν. Η εμνπζηνδφηεζε απηή κπνξεί λα γίλεη βάζεη είηε πιεξεμνχζηνπ εγγξάθνπ είηε 

έγγξαθεο εμνπζηνδφηεζεο, ζεσξεκέλεο απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζε δηθεγφξν δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκέλνπ βάζεη κίαο απιήο δηαβεβαίσζεο ηνπ δηθεγφξνπ φηη είλαη 

επηθνξηηζκέλνο λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο δηαζέηνληαο λφκηκε, πξνθνξηθή εληνιή απφ 

ην ππνθείκελν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4194/2013 (Κψδηθαο πεξί Δηθεγφξσλ). 

8. Παξέρεηαη ην δηθαίωκα ζεέλαλ θνξέα λαπαξέρεη κέζω ηειεθώλνπ ζηνηρεία πνιίηε; 

Θα πξέπεη εθ πξννηκίνπ λα απνθιεηζηεί ε ζθέςε γηα δπλαηφηεηα παξνρήο νπνησλδήπνηε 

πιεξνθνξηψλ δηακέζνπ ηειεθψλνπ. Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη ειινρεχνπλ ζηελ ηειεθσληθή ελεκέξσζε, 

ηφζν γηα ηα ίδηα ηα ππνθείκελα δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα επεμεξγάδεηαη ν θνξέαο, φζν 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο, θπξίσο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Αξρηθά, κε βάζε φζα νξίδεηην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ, θάζε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη ζην ππνθείκελν εγγξάθσο ή κε άιια κέζα, κεηαμχ άιισλ, εθφζνλ ελδείθλπηαη, 

ειεθηξνληθψο. ηελ πεξίπησζε πνπ επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκέλνπ 
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απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), είλαη απαξαίηεην ην ππνθείκελν 

λα έρεη πξνβεί ζε πξνεγνχκελε, έγγξαθε δήισζε ζπγθαηάζεζεο θαη πξέπεη ηα ελ ιφγσ επαίζζεηα 

δεδνκέλα ηνπ λα ηνπ απνζηέιινληαη θξππηνγξαθεκέλα (ην θιεηδί ηεο απνθξππηνγξάθεζεο 

πξέπεη λα ηνπ απνζηέιιεηαη μερσξηζηά. 

ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ γίλεηαη αθφκα ε εμήο αλαθνξά: «‘Όηαν ζηηείηαι από ηο 

ςποκείμενο ηων δεδομένων, οι πληποθοπίερ μποπούν να δίνονηαι πποθοπικά, ςπό ηην πποϋπόθεζη 

όηι η ηαςηόηηηα ηος ςποκειμένος ηων δεδομένων είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέζα». 

Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη: 

i. λα ππάξρεη έγγξαθν αίηεκα ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα παξνρή πξνθνξηθψλ πιεξνθνξηψλπνπ ην 

αθνξνχλ κέζσ ηειεθψλνπ,  

ii. λα πξαγκαηνπνηείηαη εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (κε ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ) θαη  

iii. λα κπνξεί λα απνδεηρζεί (ιφγσ ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο) φηη ν θνξέαο πξάγκαηη ελεκέξσζε 

πιήξσο θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

 

9. Γπαγγεικαηηθόο ή Γπηζηεκνληθόο ζύιινγνο ή ζωκαηείν δεηά κε αίηεζε ηα ζηνηρεία 

επηθνηλωλίαο εξγαδνκέλωλ ηεο ΠΔΓ, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο(Γπηζηεκνληθήο, Γκπνξηθήο 

ελεκέξωζεο ή γηα ιόγνπο ελεκέξωζεο αξραηξεζηώλ). Γπηηξέπεηαη ζηελ ΠΔΓλα ηα 

παξάζρεη ρωξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπο; 

Η θνηλνπνίεζε, αλαθνίλσζε, απνθάιπςε, δηαβίβαζε, δηάδνζε ή ε µε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν 

δηάζεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηξίηνπο, απνηειεί κνξθή επεμεξγαζίαο. 

πρλά ε ΠΔΓ θαιείηαη λα θνηλνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζθνπψλ πνπ επηδηψθεη ε ίδηα ε ΠΔΓ, είηε γηα ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ν 

εξγαδφκελνο ή ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν θνηλνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα. Ο ηξίηνο ζηνλ νπνίν 

θνηλνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα θέξεη ηελ ίδηα επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γπίζεο, 

αζρέησο αλ ή θνηλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλπξαγκαηνπνηείηαη µε ή ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ν εξγνδφηεο επηβάιιεηαη λα εμεηάζεη θαηά πφζν ε 

θνηλνπνίεζεζπλάδεη µε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο αξρηθά ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα, ή θαηά 

πφζν ε θνηλνπνίεζεζπληζηά κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία αζπκβίβαζηε µε ηνπο ζθνπνχο απηνχο. 

Έηζη, ε ΠΔΓ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

δηάζεζεο ζε επαγγεικαηηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία (π.ρ. χιινγνο 

Γξγαδνκέλσλ ηεο ΠΔΓ). ε άιιεο πεξηπηψζεηο σζηφζν δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε ζπγθαηάζεζεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θνηλνπνίεζε 

γίλεηαη βάζεη λνκνζεζίαο ή ζηα πιαίζηα µηαο ζπιινγηθήο ζχβαζεο.  
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