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Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.Ποιος είναι ο στόχος του Κανονισμού; 

Ο Κανονισμός  2016/679 θεσπίζει : 

 κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα και 

  κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   

                                                                                2. Τι καινούργιο εισάγεται με τον Κανονισμό ; 

Η προστασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  των φυσικών προσώπων δεν θεσπίζεται για πρώτη φορά . Με τον Κανονισμό 2016/679  
δημιουργείται πλέον μια υποχρέωση αυτορύθμισης όλων  όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα  ώστε να λαμβάνουν ,και να είναι σε θέση να 
αποδείξουν ότι λαμβάνουν, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση τους προς τις υποχρεώσεις του Κανονισμού. 

3.Ποια  δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα  ; 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο  όπως το όνομα, ο αριθμός 
της ταυτότητας, το ΑΦΜ, το email, ο ΑΜΚΑ, η οικογενειακή κατάσταση, μια φωτογραφία ,μια  ΙP(Internet Protocol) διεύθυνση ,  τα δεδομένα θέσης και 
πολλά πολλά άλλα. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού τα δεδομένα  νομικών προσώπων αλλά και όσων  φυσικών προσώπων έχουν 
αποβιώσει. 

4. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ; 

Ναι. Είναι τα δεδομένα 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 τα γενετικά δεδομένα ,τα βιομετρικά δεδομένα ,τα δεδομένα που 
αφορούν την υγεία αλλά και όσα αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήριο προσανατολισμό. 
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Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτικά παραδείγματα προσωπικών δεδομένων 
 

Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα                    Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
• Προσωπικά στοιχεία 
• Στοιχεία ταυτότητας 
• Υπηκοότητα 
• Έσοδα, μισθοί, επιδόματα 
• Ασφαλιστικά στοιχεία 
• Τραπεζικοί λογαριασμοί, 

πιστωτικές κάρτες, δάνεια 
• Φορολογικά στοιχεία 
• Στοιχεία ακινήτων 
• Στοιχεία οικογενειακής 

κατάστασης, έγγαμου βίου 
 

• Εργασιακές παροχές 
• Στοιχεία σπουδών 
• Επαγγελματική εμπειρία 
• Δεδομένα πρόσληψης 
• Ιστορικό εργασίας 
• Αξιολόγηση εργασίας 
• Καταγραφή κλήσεων 
• Καταγραφή ιστορικού 

περιήγησης στο διαδίκτυο 
 
κλπ. 

• Όσα αποκαλύπτουν: 
• Τη φυλετική ή εθνική 

προέλευση ,ένταξη σε 
εθνοτικές ομάδες - 
μειονότητες 

• Τις πολιτικές πεποιθήσεις 
• Τη συμμετοχή σε πολιτικά 

κόμματα 
• Τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 
• Τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις 
• Τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις 
 

• Δεδομένα υγείας  
• Ιατρικό ιστορικό 
• Ιατροφαρμακευτική χορήγηση 
• Στοιχεία κοινωνικής πρόνοιας 
• Αναπηρία 
• Γενετήσιος προσδιορισμός  
• Σεξουαλική συμπεριφορά 
• Ποινικό μητρώο - καταδίκες 
• Καταγγελίες - διώξεις 

 
κλπ. 

 

 

5.Ποιες ενέργειες θεωρούνται «επεξεργασία» 

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων , όπως η 
συλλογή ,η καταχώρηση, η οργάνωση ,η διάρθωση,η αποθήκευση, η προσαρμογή ,η μεταβολή , η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών ,η χρήση,η 
κοινολόγηση,η διαβίβαση , η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης,η συσχέτιση ,ο συνδυασμός, ο περιορισμός αλλά και η διαγραφή ή η καταστροφή 

6.Ποιος θεωρείται  «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»; 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,η δημόσια Αρχή ,η υπηρεσία ή άλλος φορέας που ,μόνα τους ή από κοινού με άλλα,  
που καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα  .Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η κάθε 
επιχείρηση για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται . 
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7. Ποιος είναι ο «Εκτελών την Επεξεργασία»; 

Εκτελών την Επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,η δημόσια αρχή ,η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 

 

8.Πότε εφαρμόζεται ο GDPR 

Εφαρμόζεται  στην συνολική ή μερική αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και στη μη αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε σύστημα αρχειοθέτησης.  Αφορά δηλαδή τόσο χειρόγραφα όσο και ηλεκτρονικά αρχεία . 

 

 

9.Ποιες περιπτώσεις επεξεργασίας αφορά ο GDPR 

Αφορά την επεξεργασία  των προσωπικών δεδομένων που γίνεται  

 -όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία βρίσκεται εγκατεστημένος εντός της Ένωσης αλλά και 

 - όταν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στην  Ένωση και η επεξεργασία σχετίζεται είτε  με προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών 
στο συγκεκριμένο υποκείμενο εντός της Ένωσης  είτε με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του υποκειμένου που λαμβάνει χώρα εντός της 
Ένωσης.  
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10.Ποιες Αρχές διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ; 

 -Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια  

 -Περιορισμός του σκοπού  

 -Ελαχιστοποίηση των δεδομένων  

 -Ακρίβεια  

 -Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 

 -Ακεραιότητα  

 -Εμπιστευτικότητα   

 
 
 

11.Τι είναι η Λογοδοσία ; 

 Η Λογοδοσία  είναι η βασική Αρχή που διέπει τον GDPR:  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και οφείλει να είναι σε θέση να 
αποδείξει τη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό και προς όλες τις επιμέρους ειδικές Αρχές του.    

 

 

 

 



 

LTAS - Γραφείο Νομικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών  Χρ.Περδικάκης-Μ.Πρωτοπαπαδάκη και Συνεργάτες - www.ltas.gr 

Σελίδα 6 

 

 

 

 

12. Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ; 

 

Για να είναι σύννομη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πρέπει το υποκείμενο αυτών να έχει παράσχει τη συναίνεση του για έναν ή 
περισσότερους σκοπούς   ή να συντρέχει κάποιος άλλος νομιμοποιητικός λόγος που ρητά προβλέπεται στον Κανονισμό  όπως όταν 

 - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή  

 -η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας ή  

 -η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου ή   

 -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 ή 

 -η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος , εκτός αν 
έναντι των συμφέροντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον του υποκειμένου ιδίως δε αν είναι το υποκείμενο παιδί 

 

 

12.Επιτρέπεται η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; 

 Κατ’ αρχάς απαγορεύεται. 

 Εκτός αν συντρέχει μια από τις ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις στον Κανονισμό οπότε είναι δυνατή η επεξεργασία.  
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 Η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου αποτελεί τη βασική νομιμοποιητική βάση άρσης της απαγόρευσης. Επιπλέον είναι δυνατή η επεξεργασία και  

 όταν : 

-είναι απαραίτητη για την εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων  του υπευθύνου επεξεργασίας ή του  ίδιου του υποκειμένου στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας  

-είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου αν το ίδιο είναι σωματικά  ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί. 

-Διενεργείται στο πλαίσιο νόμιμων δραστηριοτήτων οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολιτικό , φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό 
στόχο και με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα που έχουν τακτική επικοινωνία 
μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα. 

-Αφορά δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο.   

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα Δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους 
ιδιότητα. 

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος το οποίο, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων , είναι ανάλογο με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό  

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής ,εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζόμενου, 
ιατρικής διάγνωσης ,παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και 
υπηρεσιών   

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας  

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 
στατιστικούς σκοπούς  
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13.Ποια δικαιώματα έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων ; 

Να λαμβάνουν  πληροφορίες που αφορούν : 

 -τα στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας 

 -τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  

 -τους σκοπούς της επεξεργασίας και τη νομική βάση αυτής 

 -τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται 

 -τους αποδέκτες αν υπάρχουν 

 -την πρόθεση τυχόν περαιτέρω διαβίβασης 

 -το χρονικό διάστημα αποθήκευσης  

 την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων  ( δικαίωμα στη λήθη) 

 τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ,όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση 

 το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή 

 τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας 

 την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων , συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 
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14.  Άλλα δικαιώματα των υποκειμένων 

 -Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων . 

 -Δικαίωμα διαγραφής  δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη).  

 -Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. 

 -Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.  

 -Δικαίωμα εναντίωσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. 

 

15.  Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

  Τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δικαιωμάτων αντιστοιχούν στις  υποχρεώσεις των Υπευθύνων Επεξεργασίας και των 
Εκτελούντων την Επεξεργασία αυτών οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν, και να αποδεικνύουν ότι λαμβάνουν, εκείνα  τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων. 

 

16.Πότε και πώς παρέχονται οι πληροφορίες στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων; 

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν προς το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων εντός εύλογης προθεσμίας αλλά το αργότερο εντός μηνός  
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Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

1.Αρχείο Τήρησης των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας –Τι περιλαμβάνει 

Το συγκεκριμένο Αρχείο περιλαμβάνει : 

 -Τα στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του εκπροσώπου του και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  

 -Τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

 -Τις κατηγορίες των υποκειμένων και των δεδομένων  

 -Τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα 

 -Τυχόν διαβιβάσεις δεδομένων σε Τρίτη χώρα 

 -Όπου είναι δυνατό ,τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων 

 -Όπου είναι δυνατό καταγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που τηρούνται  

 

2.Πότε είναι υποχρεωτική η τήρηση Αρχείων των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας ; 

Η τήρηση Αρχείου των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις ή οργανισμούς που απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα 
αλλά και για όσες περιπτώσεις  

 η  διενεργούμενη επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες  του υποκειμένου ή  

  η επεξεργασία δεν είναι περιστασιακή     ή  

 η επεξεργασία περιλαμβάνει «ειδικές κατηγορίες δεδομένων»  ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα 
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3.Τι είναι   η Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων  ; 

 Όταν ένα είδος επεξεργασίας ,ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής ,το πλαίσιο και τους σκοπούς 
της επεξεργασίας ,ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας διενεργεί ,πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζομένων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία των 
δεδομένων. Σε μια εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας , οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς 
κινδύνους  

 

4.  Πότε πρέπει να συντάσσεται Εκτίμηση Αντικτύπου ; 

Η Εκτίμηση Αντικτύπου απαιτείται  ιδίως όταν : 

 -υπάρχει συστηματική και εκτενής αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα , η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία , συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά 
με το φυσικό πρόσωπο ή επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο. 

 -υπάρχει μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών των προσωπικών δεδομένων  

 -όταν υφίσταται συστηματική παρακολούθηση δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα. 

 

5.Πότε είναι υποχρεωτικός ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (  DPO) 

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία ορίζουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σε κάθε περίπτωση που : 

 -η επεξεργασία διενεργείται από Δημόσια Αρχή ή φορέα 
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 -όταν οι βασικές δραστηριότητες είτε του Υπευθύνου είτε του Εκτελούντα συνιστούν πράξεις οι οποίες απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των δεδομένων των υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα 

 -όταν οι βασικές δραστηριότητες είτε του Υπευθύνου είτε του Εκτελούντα συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα  

 

6.Ποια είναι τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 

 Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο και τον Εκτελούντα την επεξεργασία αλλά και τους υπαλλήλους τους για τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τον Κανονισμό 

 Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 

 Παρέχει συμβουλές,όταν ζητείται,  όσον αφορά την Εκτίμηση Αντικτύπου και παρακολουθεί την υλοποίηση της. 

 Συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή. 

 Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την Εποπτική Αρχή για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία. 

 

7.Ποια είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι μια ή περισσότερες ανεξάρτητες δημόσιες αρχές επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
Κανονισμού .Η εποπτική αρχή της εγκατάστασης του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του εκτελούντος είναι κατ’ αρχήν αρμόδια .Ωστόσο, κάθε 
εποπτική αρχή είναι αρμόδια εάν το αντικείμενο αφορά μόνο εγκατάσταση στο οικείο κράτος μέλος ή επηρεάζει ουσιωδώς υποκείμενα των 
δεδομένων μόνο στο οικείο κράτος μέλος  
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8.Γνωστοποίηση παραβιάσεων στην Εποπτική Αρχή 

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας γνωστοποιεί αμέσως και , αν είναι δυνατόν, εντός 72 
ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος  την παραβίαση των δεδομένων στην αρμόδια εποπτική Αρχή ,εκτός αν η παραβίαση δεν 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων . 

 

9. Διορθωτικές εξουσίες της Εποπτικής Αρχής 

Κάθε Αρχή Ελέγχου μπορεί να απευθύνει προειδοποιήσεις, επιπλήξεις  ή να δίνει εντολή στον Υπεύθυνο και τον Εκτελούντα την επεξεργασία να 
συμμορφώνεται με τα αιτήματα του υποκειμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό .Μπορεί ακόμα να του επιβάλει την ανακοίνωση της παραβίασης 
στο υποκείμενο  ή και προσωρινό ή και οριστικό περιορισμό συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας καθώς και άλλες διορθωτικές ενέργειες  . 

 

10. Διοικητικά πρόστιμα 

Παραβάσεις του Κανονισμού επισύρουν πρόστιμα ως 20.000.000€ ή το 4% του ετήσιου συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών . Το ύψος τους 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η φύση ,η βαρύτητα ,η διάρκεια της παράβασης ,ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την 
παράβαση, οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο υπεύθυνος μετά την παράβαση για τον μετριασμό των συνεπειών , ο βαθμός συνεργασίας με τις 
Αρχές . 
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11.Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική Αρχή εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679.Περαιτέρω, το υποκείμενο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματα του που απορρέουν από τον Κανονισμό παραβιάστηκαν  ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους. Το 
υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα ,οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί δεόντως να υποβάλει την 
καταγγελία για λογαριασμό του.  
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