ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR)

Ο GDPR Ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016 με ημερομηνία
άμεσης, καθολικής και υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα κράτη μέλη την 25/5/2018

Tι αφορά, ποιοι είναι υπόχρεοι εφαρμογής;
► Στόχος του κανονισμού είναι η διασφάλιση
της ελεύθερης, αλλά προστατευμένης ροής,
απλών
και
ευαίσθητων
προσωπικών
δεδομένων.
► Αφορά την αυτοματοποιημένη, ή μη,
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για
κάθε φυσικό πρόσωπο.
► Υπόχρεα για την εφαρμογή του, είναι όλα τα
Φυσικά και κυρίως τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που
συλλέγουν ή επεξεργάζονται ή διακινούν

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε
έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είτε τα προσωπικά δεδομένα, που
επεξεργάζονται, αφορούν τους πολίτες και
όσους διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιες αλλαγές φέρνει;
► Εμπλουτίζει τις θεμελιώδεις αρχές στην
προστασία των προσωπικών δεδομένων θεσπίζει την αρχή της λογοδοσίας – τήρηση
αρχείου προς τεκμηρίωση κάθε ενέργειας.
► Ενισχύει τα δικαιώματα των υποκειμένων.

► Αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπευθύνων
επεξεργασίας.

► Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου κινδύνου ή
προηγούμενης διαβούλευσης με την αρχή.

► Φέρνει τον θεσμό του υπευθύνου για τα
προσωπικά δεδομένα - Data Protection
Officer (D.P.O)

► Ορισμός DPO.

► Επιβάλλει τήρηση έγγραφης, λεπτομερούς
συμφωνίας
μεταξύ
υπευθύνων
και
εκτελούντων την επεξεργασία.

► Μέτρα και διαδικασίες σε περίπτωση
διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα;

► Επιβάλλει συνεργασία με τις Εποπτικές
Αρχές.

► Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης.

► Προβλέπει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, που
μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα
20.000.000,00 ευρώ, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης.

► Υλοποίηση προτεινόμενων οργανωτικών
μέτρων ( Εγχειρίδιο Πολιτικής Ασφαλείας,
Σχέδιο Ασφάλειας, Σχέδιο Ανάκαμψης από
Καταστροφές, Έλεγχος ή/και εφαρμογή
Μηχανισμού Εντοπισμού Παραβιάσεων,
Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Συμβάντων,
Δημιουργία αρχείου καταγραφής ενεργειών
(Audit log), Αναμόρφωση συμβάσεων).

Τι απαιτείται για την συμμόρφωση;
► Ενημέρωση της Διοίκησης – προσδιορισμός
ανάγκης και λήψη αποφάσεων.
► Χαρτογράφηση
των δεδομένων, της
κυκλοφορίας τους και των μορφών
επεξεργασίας, που λαμβάνουν χώρα.
► Έλεγχος και προσαρμογή συμβάσεων,
πολιτικών και διαδικασιών του φορέα.
► Μέτρα και διαδικασίες για την άσκηση των
δικαιωμάτων των υποκειμένων.

► Σχεδιασμός προτεινόμενων μέτρων.

► Υλοποίηση προτεινόμενων τεχνικών μέτρων.
► Εκπαίδευση – Δημιουργία Κουλτούρας.
► Υπηρεσίες DPO.
► Παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων.

Η BLUEVALUE διαθέτει νομικούς συμβούλους
και συμβούλους πληροφορικής, πιστοποιημένους D.P.O κατά το ISO 17024, ενώ έχει

► Διαδικασίες
ικανοποίησης
αιτημάτων
υποκειμένων – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

διασφαλίσει όλες τις καίριες συνεργασίες, ώστε

► Έγγραφος Καθορισμός της νομικής βάσης της
επεξεργασίας των δεδομένων.

τις παραπάνω υποχρεώσεις των φορέων και να

να είναι σε θέση να αναλάβει μέρος ή όλες, από
τις υλοποιήσει κατά 100%.

► Μέτρα και Διαδικασίες για τη λήψη της
συγκατάθεσης των υποκειμένων.
► Μέτρα και διαδικασίες για ανηλίκους.
► Λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών
μέτρων για την προστασία των δεδομένων
και
την
αντιμετώπιση
περιστατικών
παραβίασης.
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