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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016) 

 
Η παρούσα ισχύει από 06.06.2019 
 
 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) θεωρεί πολύ σημαντική την 
ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για το σκοπό αυτό 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο σκοπός της 
πολιτικής αυτής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά 
με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (στο 
εξής «ΓΚΠΔ»), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τις 
διαδικασίες που τηρεί το ΔΠΘ και συνάδουν με τον ΓΚΠΔ. 
 

Β. Ο ΓΚΠΔ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ: 
 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τέθηκε σε 
εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. 
 
Ο ΓΚΠΔ προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ: 
 
(1) Άρθρο 4 περ. 1): «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζονται: κάθε 
πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 
(«υποκείμενο των δεδομένων»)∙  το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι 
εκείνο 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 ένας ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη 
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή 
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 
 
(2) Άρθρο 4 περ. 2): «επεξεργασία» ορίζεται: 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 
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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. 
 
(3) Άρθρο 4 περ. 7): «υπεύθυνος επεξεργασίας» ορίζεται το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από 
κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της 
επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον 
διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
του κράτους μέλους. 
 
(4) Άρθρο 4 περ. 8): «εκτελών την επεξεργασία» ορίζεται το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της 
επεξεργασίας. 
 
(5) Άρθρο 4 περ. 11): «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων 
ορίζεται: κάθε ένδειξη βουλήσεων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι 
συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
 
(6) Άρθρο 4 περ. 12): «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
ορίζεται: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή άνευ άδειας, κοινολόγηση ή πρόσβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 
 
(7) Άρθρο 6 «Νομιμότητα της επεξεργασίας»: 
 
1.Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους σκοπούς,  
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 
υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα 
κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,  
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση 
του υπευθύνου επεξεργασίας,  
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 
υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,  
ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας 
που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,  
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στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν 
έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Το στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου 
δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.  
 
(8) Άρθρο 7: «Προϋποθέσεις για συγκατάθεση»: 
 
1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων 
συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού 
χαρακτήρα.  
2. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο 
γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση 
υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, 
σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση. Κάθε τμήμα της δήλωσης αυτής το οποίο συνιστά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού δεν είναι δεσμευτικό.  
3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή 
του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα 
της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 
Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων 
ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με 
την παροχή της.  
4. Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, λαμβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας υπηρεσίας, τίθεται ως προϋπόθεση 
η συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. 
 
(9) Άρθρο 9: Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα: 
 
1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική 
ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.  
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή 
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κράτους μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,  
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 
άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το 
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων,  
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, 
εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να 
συγκατατεθεί,  
δ) η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των 
νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού 
φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό 
την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην 
μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε 
σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των 
υποκειμένων των δεδομένων,  
ε) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν 
προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,  
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους 
ιδιότητα,  
ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι 
ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα 
μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
του υποκειμένου των δεδομένων,  
η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής 
ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής 
διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει 
του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με 
επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων 
και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3,  
θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών 
απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου 
κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των 
δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, ή  



  
 

 
 

  Διαβάθμιση: Δημόσιο                         Ιούλιος 2019                             5 / 15 
 
 
 

ι) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 
συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 
σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο 
στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων 
και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των 
δεδομένων.  
3.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο η), όταν τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην 
υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους 
εθνικούς φορείς ή από άλλο πρόσωπο το οποίο υπέχει επίσης υποχρέωση 
τήρησης του απορρήτου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή 
βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς.  
4.Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω όρους, 
μεταξύ άλλων και περιορισμούς, όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία. 
 
(10) Τμήμα 4: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: 
 
10.1. Άρθρο 37: Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:  
 
1.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία:  
α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από 
δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,  
β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, 
του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και 
συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη 
κλίμακα, ή  
γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που 
αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.  
2. Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει εύκολη 
πρόσβαση στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.  
3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
μπορεί να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς τέτοιους φορείς, 
λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική τους δομή και το μέγεθός τους.  
4. Σε περιπτώσεις πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ή ενώσεις και άλλοι φορείς που 
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εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή, όπου 
απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ορίζουν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να 
ενεργεί για τις εν λόγω ενώσεις και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούν 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία.  
5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών 
προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του 
δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της 
ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39.  
6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του 
προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 
ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  
7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσιεύουν τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και τα 
ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή.  
 
10.2. Άρθρο 38: Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: 
 
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι 
ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε 
όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία στηρίζουν τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην άσκηση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παρέχοντας απαραίτητους πόρους για την άσκηση 
των εν λόγω καθηκόντων και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και πόρους απαραίτητους για τη 
διατήρηση της εμπειρογνωσίας του.  
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των 
εν λόγω καθηκόντων. Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα 
καθήκοντά του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στο 
ανώτατο διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία.  
4. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων 
τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.  
5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση του 
απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.  
6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα 
και υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται 
σύγκρουση συμφερόντων.  
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10.3. Άρθρο 39: Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:  
 
1. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
καθήκοντα:  
α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων,  
β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες 
διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία 
δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της 
ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις 
πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,  
γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή 
της σύμφωνα με το άρθρο 35,  
δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή,  
ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που 
σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, και πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.  
2.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις 
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
 

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: 

 
(1) Άρθρο 5 ΓΚΠΔ: 
 
1.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε 
σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 
διαφάνεια»),  
β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους 
σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς 
το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς 
σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),  
γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς 
για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων»),  
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δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους 
σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»), 
ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων 
των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα 
διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για 
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των 
δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),  
στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη 
ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την 
προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία 
απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή 
οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).  
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει 
τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»). 
 
(2) Άρθρο 7 ΓΚΠΔ: Προϋποθέσεις για συγκατάθεση:  
 
1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων 
συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού 
χαρακτήρα.  
2. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο 
γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση 
υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, 
σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
διατύπωση. Κάθε τμήμα της δήλωσης αυτής το οποίο συνιστά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού δεν είναι δεσμευτικό.  
3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή 
του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα 
της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 
Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων 
ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με 
την παροχή της.  
4. Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, λαμβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας υπηρεσίας, τίθεται ως προϋπόθεση 
η συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. 
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(3) Άρθρο 11 ΓΚΠΔ: Επεξεργασία η οποία δεν απαιτεί εξακρίβωση 
ταυτότητας: 
 
1.Εάν οι σκοποί για τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν απαιτούν ή δεν απαιτούν πλέον την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να 
διατηρεί, να αποκτά ή να επεξεργάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων αποκλειστικά και 
μόνο για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό.  
2. Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση 
να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο των δεδομένων, εάν είναι 
δυνατόν.  Στις περιπτώσεις αυτές, τα άρθρα 15 ως 20 δεν εφαρμόζονται, εκτός 
εάν το υποκείμενο των δεδομένων, για τον σκοπό της άσκησης των 
δικαιωμάτων του που απορρέουν από τα εν λόγω άρθρα, παρέχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της 
ταυτότητάς του. 

 
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΓΚΠΔ: 
 
(1) Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ισχύουν σε ολόκληρη της 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των 
δεδομένων και πού έχει έδρα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.  Τα εν λόγω 
δικαιώματα ισχύουν επίσης όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει την έδρα του 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
(2) Για την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει το 
Υποκείμενο των Δεδομένων με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 
(3) Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων (ΥΠΔ), μπορεί το Υποκείμενο των Δεδομένων να υποβάλει το 
σχετικό αίτημα σε αυτόν. 
(4) Αρχή της διαφάνειας: 
Η παροχή των πληροφοριών στο Υποκείμενο των Δεδομένων πρέπει να είναι 
συνοπτική, διαφανής, κατανοητή και σε εύκολα προσβάσιμη μορφή.  Θα πρέπει 
να έχει σαφή και απλή διατύπωση – κατά περίπτωση απεικόνιση και θα 
παρέχεται γραπτώς ή με άλλα μέσα (μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, 
ηλεκτρονικώς (π.χ. μέσω ιστοσελίδας).  Δύναται να παρέχεται και προφορικά 
όταν ζητείται από το Υποκείμενο των Δεδομένων. 
Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν.  Εάν τα αιτήματα του Υποκειμένου των 
Δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί είτε:  
α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά 
έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή  
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β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.  
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης του προδήλως 
αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.  
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 ΓΚΠΔ, όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που 
υποβάλλει το αίτημα που αναφέρεται στα άρθρα 15 έως 21 ΓΚΠΔ, ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των 
δεδομένων.  
 
(5). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(Άρθρα 13 & 14 ΓΚΠΔ):   
 
Το δικαίωμα ενημέρωσης αφορά την ενημέρωση του Υποκειμένου των 
Δεδομένων με χρόνο ενημέρωσης «κατά τη λήψη των δεδομένων».  Εξαίρεση 
από την υποχρέωση ενημέρωσης υφίσταται όταν και εφόσον το Υποκείμενο 
έχει ήδη τις πληροφορίες.  Μπορούν επίσης να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά 
με τις κατηγορίες των δεδομένων και τις πηγές προέλευσης.  Η ενημέρωση 
γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή, αλλά το αργότερο εντός 
ενός (1) μηνός.  Εάν όμως τα δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
επικοινωνία, η ενημέρωση γίνεται το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία.  
Επίσης, εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, η ενημέρωση 
γίνεται το αργότερο κατά την πρώτη γνωστοποίηση. 
Εξαίρεση της ενημέρωσης για συλλογή από άλλες πηγές: 
- Όταν το Υποκείμενο των Δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες. 
- Όταν η παροχή ενημέρωσης αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως για σκοπούς στατιστικούς, αρχειοθέτησης 
προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής / ιστορικής έρευνας, ή εφόσον είναι 
πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των 
σκοπών της επεξεργασίας. 
- Όταν η απόκτηση ή κοινολόγηση των δεδομένων προβλέπεται ρητώς από το 
δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
και το οποίο παρέχει κατάλληλα μέτρα προστασίας εννόμων συμφερόντων των 
Υποκειμένων. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ): 
 
Ασκείται από το Υποκείμενο των Δεδομένων κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 
και με ηλεκτρονικά μέσα.  Δεν απαιτείται αιτιολόγηση για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού.  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα πρέπει να επαληθεύσει με 
κάθε εύλογο μέσο την ταυτότητα του Υποκειμένου των Δεδομένων.  Είναι 
δυνατή η παροχή πρόσβασης από απόσταση σε ασφαλές σύστημα, ενώ 
δίδεται η δυνατότητα παροχής αντιγράφου των δεδομένων. 
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ): 
 
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση: 
- διόρθωση ανακριβών δεδομένων, 
- συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 
Το αναληθές των δεδομένων εκτιμάται με αντικειμενικά κριτήρια.  Η δε 
απόφαση περί του ποια δεδομένα χρήζουν διόρθωσης επαφίεται στο 
Υποκείμενο των Δεδομένων.  Τα δεδομένα πρέπει να είναι αντικειμενικά και 
πραγματικά, και όχι υποκειμενικές κρίσεις (π.χ. αξιολόγηση συμπεριφοράς). 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ): 
 
1. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση 
με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο 
τρόπο σε επεξεργασία,  
β) το Υποκείμενο των Δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας 
βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη 
νομική βάση για την επεξεργασία,  
γ) το Υποκείμενο των Δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι 
για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, ΓΚΠΔ, 
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
παράνομα,  
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να 
τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους 
μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,  
στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την 
προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.  
2. Όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να 
διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, 
λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να 
ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη 
διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα 
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δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία 
είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης 
και του δικαιώματος στην ενημέρωση, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης 
που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου 
κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας, γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ) ΓΚΠΔ, καθώς 
και το άρθρο 9 παράγραφος 3 ΓΚΠΔ, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 
δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 
στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εφόσον 
το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει 
αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω 
επεξεργασίας, ή ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ): 
 
Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της 
επεξεργασίας: λόγω ανακρίβειας των δεδομένων, παράνομης επεξεργασίας, 
μη χρησιμότητας των δεδομένων και στην περίπτωση διατύπωσης 
αντιρρήσεων του Υποκειμένου των Δεδομένων για την επεξεργασία.  Όταν 
περιοριστεί η επεξεργασία, αυτή υφίσταται μόνο με συγκατάθεση / θεμελίωση 
– υποστήριξη νομικών αξιώσεων / προστασία δικαιωμάτων άλλου φυσικού / 
νομικού προσώπου. 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ): 
 
Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή 
και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία 
βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) ΓΚΠΔ, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καταδείξει 
επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν 
των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των 
δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  Εάν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς 
απευθείας εμπορικής προώθησης, το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται 
να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την 
απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν τα Υποκείμενα των Δεδομένων 
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αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία 
για τους σκοπούς αυτούς.  

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ): 
 
1. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε 
υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και 
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει 
τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από 
τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όταν:  
α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή σε 
σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και  
β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  
2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά 
την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν 
υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  
3.Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ασκείται με 
την επιφύλαξη του άρθρου 17 ΓΚΠΔ.  Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την 
επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας 
που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  
4.Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω δεν επηρεάζει 
δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

 
 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΕΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ 
(Άρθρο 22 ΓΚΠΔ): 
 
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση 
βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, με την οποία: 
α) αξιολογούνται προσωπικές του πτυχές, 
β) παράγονται έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν 
σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 
Το Υποκείμενο των Δεδομένων δεν έχει το δικαίωμα, όταν η επεξεργασία: 
- είναι αναγκαία για σύναψη / εκτέλεση σύμβασης, 
- προβλέπεται ρητά στο δίκαιο του κράτους μέλους, όπου υπόκειται ο 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων 
του Υποκειμένου. 
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- βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση. 

 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 34 
ΓΚΠΔ): 
 
Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επέρχεται, όταν υπάρξει 
παραβίαση ασφαλείας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.  Η ανακοίνωση 
γίνεται από το Υπεύθυνο Επεξεργασίας:  
α) Στα Υποκείμενα των Δεδομένων και β) Στην Εποπτική Αρχή.  Οι 
πληροφορίες προς τα Υποκείμενα των Δεδομένων ανακοινώνονται μόνον εάν 
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να θέσει σε 
υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ο 
κίνδυνος δεν έχει περιοριστεί.  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πρέπει να 
ανακοινώσει αμελλητί (όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 72 ωρών) την παραβίαση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ενώ 
δικαιολογείται η καθυστέρηση εάν υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης άλλων 
κινδύνων (π.χ. να διορθωθεί πρώτα το πρόβλημα που προκάλεσε το 
περιστατικό ή να γίνει, άμεσα, διερεύνηση από αρχή επιβολής του νόμου). 
Ανακοίνωση στο Υποκείμενο των Δεδομένων δεν απαιτείται όταν: α) δεν 
απαιτείται και η γνωστοποίηση στην αρμόδια Αρχή, β) ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας αμέσως έλαβε μέτρα μετά το περιστατικό και δεν είναι πλέον 
πιθανό να προκύψει υψηλός κίνδυνος, και γ) όταν η ατομική ενημέρωση 
προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. 

 
 
 
 

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, 
το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και 
τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση:  
 
α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, 
β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της 
διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών 
επεξεργασίας σε συνεχή βάση,  
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γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή 
τεχνικού συμβάντος,  
δ) της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.  
Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή 
παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 
προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.  
 
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία 
του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία το οποίο 
έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο 
κατ' εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο 
από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. 
 
Το ΔΠΘ λαμβάνει τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας επεξεργάζεται για νόμιμο σκοπό.  Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται ή επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα 
για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό.  Παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση 
μόνον σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες του που είναι απαραίτητο να 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των 
δεδομένων αυτών.   
 

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία.  Το ΔΠΘ δεν 
διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται 
είτε με βάση τη συναλλακτική σχέση που συνδέει το Υποκείμενο των 
Δεδομένων με το Πανεπιστήμιο είτε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 


