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Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις  

Frequently Asked Questions (FAQ) 

 

Ε. Σε ποιες χώρες ισχύει ο GDPR / ΓΚΠΔ ; 

Α. Ο κανονισμός έχει ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 

E. Τι αφορά ο GDPR / ΓΚΠΔ ; 

Α. Την προστασία των, υπό επεξεργασία, προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων 

 

Ε. Τι θεωρείται προσωπικό δεδομένο ;  

Α. Πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, π.χ. στοιχεία ταυτότητας / επικοινωνίας 

 

Ε. Έχουν όλα τα προσωπικά δεδομένα την ίδια βαρύτητα ;  

Α. Όχι, υπάρχουν και τα λεγόμενα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα 

 

Ε. Τι θεωρείται «ευαίσθητο» προσωπικό δεδομένο ;  

Α. Πιο προσωπικές πληροφορίες όπως π.χ. ιατρικά, γενετικά, πεποιθήσεις, ποινικά, κλπ 

 

Ε. Τι σημαίνει ο όρος «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων ;  

Α. Έχει ευρεία έννοια, π.χ. συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση, μεταβολή, συσχέτιση, κλπ  

 

Ε. Αφορά ο κανονισμός τα προσωπικά δεδομένα των φίλων και συγγενών μου ;  

Α. Όχι, αφορά προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από νομικά πρόσωπα ή το Δημόσιο 

 

Ε. Ποιά είναι τα πιο κοινά είδη προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται επιχειρήσεις ; 

Α. Πληροφορίες των επισκεπτών, πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, συνεργατών, κλπ 

 

Ε. Δηλαδή πλέον απαγορεύεται η επεξεργασία των δεδομένων αυτών ; 

Α. Όχι, επιτρέπεται αν και μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένη νόμιμη βάση 

 

Ε. Ποιες είναι αυτές οι νόμιμες βάσεις ; 

Α. Συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, έννομη υποχρέωση, διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, 

δημόσιο συμφέρον ή έννομο συμφέρον 

 

Ε. Οι ίδιες νόμιμες βάσεις είναι αποδεκτές και για επεξεργασία «ευαίσθητων» δεδομένων; 

Α. Όχι, είναι πιο αυστηροί οι κανόνες. Γενικώς, η συγκατάθεση είναι αποδεκτή σχεδόν πάντα 

 

Ε. Τι είναι η συγκατάθεση ; 

Α. Η σύμφωνη γνώμη ενός φυσικού προσώπου για την επεξεργασία των δεδομένων του 

 

Ε. Τι χρειάζεται να πράξω ως ιδιοκτήτης επιχείρησης ; 

Α. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η διενέργεια μίας ανάλυσης αποκλίσεων (gap analysis) 
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Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις  

Frequently Asked Questions (FAQ) 

 

Ε. Τι θα δείξει αυτή η ανάλυση ; 

Α. Τις κανονιστικές ελλείψεις, καθώς και τις τεχνολογικές αδυναμίες της επιχείρησης 

 

Ε. Τι εννοείται ως «κανονιστική έλλειψη» ; 

Α. Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του κανονισμού, π.χ. διεθνής διαβίβαση χωρίς εγγυήσεις 

 

Ε. Τι εννοείται ως «τεχνολογική αδυναμία» ; 

Α. Η ανεπαρκής ηλεκτρονική διασφάλιση των δεδομένων, π.χ. η απουσία χρήσης password 

 

Ε. Είμαστε μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση, είναι απαραίτητα όλα αυτά ; 

Α. Κριτήριο είναι συνήθως το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης και όχι το μέγεθός της 

 

Ε. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων ; 

Α. Ο κανονισμός προβλέπει κάποιες διευκολύνσεις για μικρές επιχειρήσεις, όχι πολλές όμως 

 

Ε. Η επιχείρησή μου δεν απασχολεί προσωπικό, όλες οι δουλειές γίνονται από συνεργάτες 

Α. Αυτό δεν σας απαλλάσσει από τίποτα, απεναντίας θα πρέπει να τους ασκείτε έλεγχο 

 

Ε. Πρέπει να πιστοποιήσω την επιχείρηση μου σύμφωνα με τον GDPR / ΓΚΠΔ ; 

Α. Ο κανονισμός δεν πιστοποιείται προς ώρας. Είναι απλά υποχρεωτική η εφαρμογή του 

 

Ε. Πρέπει να λάβω, ως πρόσωπο, κάποια πιστοποίηση σχετική με τον GDPR / ΓΚΠΔ ; 

Α. Δεν απαιτείται πιστοποίηση κάποιου προσώπου. Ο ΥΠΔ οφείλει να έχει κάποια προσόντα 

 

Ε. Τι είναι ο ΥΠΔ ; 

Α. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Μία θέση εργασίας που απαιτείται ορισμένες φορές 

 

Ε. Πότε απαιτείται ο ΥΠΔ ; 

Α. Γενικώς, όταν κατά κανόνα διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία δεδομένων 

 

Ε. Πως μπορεί μία επιχείρηση να συμμορφωθεί με τον GDPR / ΓΚΠΔ ; 

Α. Μία καλή λύση είναι η υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων 

 

Ε. Ποιά τα οφέλη της υιοθέτησης ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης ; 

Α. Η κεντρική διαχείριση της συμμόρφωσης, καθώς και η μελλοντική παρακολούθησή της 

 

Ε. Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες ; 

Α. Ελλάδα: (+30) 2610 910 113, Κύπρος: (+357) 22 000 556,  e-mail: info@deiktis.gr 


