
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679
G e ne ra l  D at a  P ro t e c t i o n  R e g u l at i o n ,  G D P R  Τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018 (τέλος περιόδου προσαρμογής)

Ποιους αφορά

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα συνεργατών πελατών, εργαζομένων, ή άλλων φυσικών προσώπων, εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. 

Ποιες οι  υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις;
1) Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
2) Να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους υπό προϋποθέσεις
και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR.
3) Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
4) Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
5) Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών
στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με
απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση
6) Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
7) Να αναπτύξουν εργαλεία  για ανταπόκριση σε διάφορα αιτήματα όπως είναι η πρόσβαση
στα δεδομένα, η διόρθωση των δεδομένων ή διαγραφή των δεδομένων, η παράδοση των
δεδομένων, η ανάκληση της συγκατάθεσης, ο περιορισμό της επεξεργασίας, η μεταφορά των
δεδομένων σε άλλο φορέα.
8) Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Για να ικανοποιήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις
οι επιχειρήσεις πρέπει:
Να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα που περιλαμβάνονται σε διεθνή πρότυπα, 
Να δημιουργήσουν και να επικαιροποιούν το μητρώο επεξεργασίας,
( ροή - αποδέκτες - είδος προσωπικών δεδομένων )
Να διενεργούν μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων , αξιολόγηση  κινδύνων για τα προσωπικά
δεδομένα που διαχειρίζονται και λήψη των απαραίτητων μέτρων περιορισμού των κινδύνων
Να δημιουργηθούν  πολιτικές και διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών
δεδομένων
Να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδομένων
Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, ανάλογα με το είδος
και το μέγεθός της ως και 4% του συνολικού ετήσιου τζίρου του προηγούμενου οικονομικού έτους



Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις;
Η ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των 
δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και διαδικασίες γίνεται η 
επεξεργασία

Ο καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζονται 
όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται πλεονάζουσα 
επεξεργασία

Ο συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του GDPR σε κάθε στάδιο 
επεξεργασίας των δεδομένων

Η αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών 
δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην 
εταιρική φήμη

Η παρουσίαση των σημαντικότερων κινδύνων και των τρόπων αντιμετώπισής τους στη 
∆ιοίκηση με πρακτικό τρόπο, ώστε να αποφασισθεί ένα ρεαλιστικό πλάνο και 
προϋπολογισμός συμμόρφωσης

Η λήψη αποτελεσματικών και οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου 
παραβιάσεων του GDPR, χωρίς να θίγονται οι επιχειρησιακές προτεραιότητες.

Εφαρμογή μελέτης εκτίμησης κινδύνου GDPR

σε 6 βήματα
με την All about Business LTD

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία για τη συμμόρφωση της
επιχείρησης / οργανισμού σας μέσα από 6 βήματα:

Αποτύπωση δεδομένων
και εντοπισμός αποκλίσεων

Έλεγχος συγκατάθεσης

∆ημιουργία σχεδίων δράσης

Εφαρμογή σχεδίου και σενάρια παραβίασης,
μη συμμόρφωσης και αιτημάτων

∆ιαχείριση και βελτίωση
του συστήματος 

Ενημέρωση

210 3603378
info@allaboutbusiness.gr


