Τί είναι το GDPR ?
Το GDPR είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που
ρυθμίζει και εξηγεί τον τρόπο συλλογής,
διατήρησης και επεξεργασίας των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων, ενώ ορίζει παράλληλα
τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε
περίπτωση (συλλογή, επεξεργασία, παραβίαση
κλπ.).

Ποια δεδομένα αφορά ?
Το GDPR εφαρμόζεται στα «προσωπικά δεδομένα» που σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με
αναγνωρίσιμο πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί/συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με τις πληροφορίες αυτές
και κυρίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο. Αφορά επιπλέον των ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων και όσα θεωρούνται ως "ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων». Οι ειδικές κατηγορίες
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται ώστε να
αντιστοιχίζονται με μοναδικό τρόπο με κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Δεν περιλαμβάνονται τα προσωπικά
δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις, αλλά ισχύουν παρόμοιες πρόσθετες
διασφαλίσεις για την επεξεργασία τους.
Ο παραπάνω ορισμός παρέχει ένα ευρύ φάσμα προσωπικών αναγνωριστικών για τη δημιουργία προσωπικών
δεδομένων (π.χ. του ονόματος, του αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, των δεδομένων γεωγραφικής
θέσης ή του ηλεκτρονικού αναγνωριστικού) που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην τεχνολογία και τον τρόπο με
τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουν πληροφορίες για τους ανθρώπους.

Πως συλλέγονται αυτά ?

Ποιους αφορά ?

Το GDPR ισχύει τόσο για προσωπικά
δεδομένα που συλλέγονται με
αυτοματοποιημένες διαδικασίες όσο
και για τα συστήματα χειρωνακτικής
καταχώρησης/συλλογής στα οποία τα
προσωπικά δεδομένα είναι
προσβάσιμα σύμφωνα με
συγκεκριμένα κριτήρια.

Το GDPR ισχύει τόσο για τους «ελεγκτές» προσωπικών δεδομένων όσο και
τους «επεξεργαστές».

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει
χρονολογικά οργανωμένα σύνολα μη
αυτόματων αρχείων που περιέχουν
προσωπικά δεδομένα (π.χ. συμμετοχή
σε δημοσκόπηση επωνύμως, έρευνα
αγοράς, τήρηση αρχείου
πελατολογίου, στοιχεία τιμολογήσεων
ή ακόμα και εκπτωτική κάρτα αγορών
από αλυσίδες super markets).

Ένας ελεγκτής καθορίζει το είδος, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται. Ένας
επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασμό και κατ’εντολή κάποιων ή κάποιου ελεγκτή..
Εάν είστε επεξεργαστής, το GDPR θέτει συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις
σε σας, π.χ. πρέπει να τηρείτε αρχεία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες επεξεργασίας τους. Στην
περίπτωση παραβίασης αυτών, υπάρχει νομική ευθύνη εάν αποδειχτεί ότι
είστε υπεύθυνοι για την παραβίαση αυτή.
Ωστόσο, εάν είστε ελεγκτής, δεν απαλλάσσεστε από τις υποχρεώσεις σας σε
περίπτωση παραβίασης κατά την επεξεργασία από τους επεξεργαστές των
δεδομένων αφού το GDPR θέτει περαιτέρω υποχρεώσεις σε σας για να
διασφαλίσετε ότι οι συμβάσεις σας με τους επεξεργαστές αυτούς
συμμορφώνονται με το GDPR και φυσικά η επιλογή των επεξεργαστών
γίνεται με ορισμό από εσάς εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά στις
μεταξύ σας συμβάσεις.
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Τι είναι ο DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)?
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του
εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του GDPR (ΓΚΠΔ) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων
(π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει
προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει
ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία.
Προβλέπονται συγκεκριμένα καθήκοντα του DPO και αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη του. Παράβαση των
σχετικών με τον DPO διατάξεων επιφέρει κυρώσεις.

Οδηγίες προς… εμπλεκομένους
Τι πρέπει όμως να έχουμε υπόψιν μας και τι χρειάζεται να κάνουμε για να μην
βρεθούμε απροετοίμαστοι στις 25 Μαϊου 2018? Μία βήμα-βήμα ανάλυση των
ενεργειών μας περιγράφεται στη συνέχεια ικανή να λύσει όλες μας τις απορίες:

1) Επίγνωση και κατανόηση
του κανονισμού
Θα πρέπει οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
και οι άνθρωποι-κλειδιά στο δικό σας
οργανισμό να γνωρίζουν τι μεταβάλλεται
στον τρόπο λειτουργίας σας με τον ερχομό
του κανονισμού GDPR. Χρειάζεται να
εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που είναι πιθανό
να έχει στην εταιρία/οργανισμό σας και να
προσδιορίσουν τους τομείς που θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα
σχετικά με την συμμόρφωσης σας στο
πλαίσιο του GDPR. Θα ήταν χρήσιμο να
ξεκινήσετε
εξετάζοντας
πρώτα
τους
πιθανούς
κινδύνους
περί
της
μη
συμμόρφωσης του οργανισμού σας. Η
εφαρμογή του GDPR θα μπορούσε να έχει
σημαντικές επιπτώσεις οικονομικές και να
σας οδηγήσει σε κοστοβόρες λύσεις για την
συμμόρφωση σας, ειδικά εάν είστε μιας
μεγάλης κλίμακας εταιρία ή οργανισμός και
επιπλέον εάν αφήσετε τις προετοιμασίες σας
μέχρι την τελευταία στιγμή.

2) Πληροφορίες/δεδομένα που διατηρείτε
Θα πρέπει να καταγράψετε ποια προσωπικά δεδομένα
διατηρείτε, με ποιον τρόπο έγινε η «συλλογή» ή η απόκτηση
τους και με ποιους τα μοιράζεστε. Μπορεί να χρειαστεί να
οργανώσετε έναν έλεγχο πληροφοριών σε ολόκληρο τον
οργανισμό ή σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς σας.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο κανονισμός GDPR απαιτεί να
διατηρείτε αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σας.
Για παράδειγμα, αν έχετε ανακριβή ή απαρχαιωμένα
προσωπικά δεδομένα και τα κοινοποιήσετε αυτά σε έναν άλλο
οργανισμό, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε τον οργανισμό
αυτό για την ανακρίβεια, έτσι ώστε να μπορεί να διορθώσει τα
δικά του αρχεία. Φυσικά, δεν θα είστε σε θέση να το κάνετε
αυτό εκτός και εάν γνωρίζετε ήδη ποια προσωπικά δεδομένα
έχετε κρατήσει, από πού προήλθαν και με ποιον τα
μοιράζεστε. Πρέπει να το καταγράψετε συνεπώς αναλυτικά.
Κάνοντας το αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να συμμορφωθείτε
με την αρχή της λογοδοσίας του GDPR, η οποία απαιτεί από
τους οργανισμούς να είναι σε θέση να δείξουν ακόμα και τον
τρόπο που συμμορφώνονται με τις αρχές προστασίας
δεδομένων αναφέροντας επί παραδείγματι με ποιον τρόπο
εφαρμόζουν τις πολιτικές και διαδικασίες τους.

3) Γνωστοποιήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
Θα πρέπει να αναθεωρήσετε τις γνωστοποιήσεις απορρήτου των εφαρμογών/ιστοσελίδων σας κλπ. και να θέσετε σε
εφαρμογή ένα νέο κείμενο/σχέδιο κάνοντας οποιεσδήποτε αλλαγές εγκαίρως για την υλοποίηση του GDPR. Όταν
συλλέγετε προσωπικά δεδομένα, πρέπει να δώσετε στους ανθρώπους που αφορούν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες
όπως το ποιοι είστε και τι σκοπεύετε να κάνετε με τα δεδομένα τους που συλλέγετε. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω
«δήλωσης απορρήτου». Σύμφωνα με το GDPR υπάρχουν μερικά επιπλέον πράγματα που θα πρέπει να πείτε σε όσους των
οποίων τα προσωπικά δεδομένα τηρείτε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξηγήσετε στη νομική σας βάση για την
επεξεργασία των δεδομένων, τις περιόδους αποθήκευσης αυτών καθώς και ότι τα άτομα έχουν δικαίωμα να
διαμαρτύρονται στις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων εάν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον
τρόπο που χειρίζεστε τα δεδομένα τους. Το GDPR απαιτεί την παροχή των πληροφοριών αυτών με συνοπτική, εύκολη
στην κατανόηση και σαφή γλώσσα.
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4) Δικαιώματα των ατόμων
Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαδικασίες σας για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα των ατόμων,
συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο θα διαγράψετε προσωπικά δεδομένα ή που θα παρέχετε
ηλεκτρονικά ή σε τι άλλου είδους μορφή τα δεδομένα τους.

Το GDPR αναφέρει ενδεικτικά τα ακόλουθα δικαιώματα για τα προσωπικά δεδομένα
Το δικαίωμα στην ενημέρωση του είδους των προσωπικών τους δεδομένων
που τηρείτε
Το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία προσωπικών δεδομένων που διατηρείτε
εφόσον περιλαμβάνονται και τα δικά τους προσωπικά δεδομένα
Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων τους που διατηρείτε
Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους από τα αρχεία
σας
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους
δεδομένων
Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων από την εταιρία/οργανισμό σας σε
άλλη εταιρία/οργανισμό
Το δικαίωμα ένστασης περί της καταγραφής και επεξεργασίας των
προσωπικών τους δεδομένων
Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες
ενεργειών, μεταξύ άλλων και την αυτόματη δημιουργία προφίλ

Σε γενικές γραμμές, τα δικαιώματα που τα άτομα θα απολαμβάνουν κάτω από το GDPR είναι τα ίδια με εκείνα που
ορίζονταν μέχρι πρότινος από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, αλλά με κάποιες σημαντικές βελτιώσεις. Αν
έχετε ετοιμαστεί ή παρέχετε ήδη τις δυνατότητες αυτές στα άτομα των οποίων τηρείτε τα προσωπικά τους δεδομένα, τότε
η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR θα είναι σχετικά εύκολη. Αυτή, φυσικά είναι μια καλή στιγμή για να ελέγξετε τις
διαδικασίες σας και να εξετάσετε πώς θα αντιδρούσατε αν κάποιος σας ζητούσε π.χ. να διαγράψετε τα προσωπικά του
δεδομένα ή να τα αλλάξετε. Τα συστήματά σας ή οι διαδικασίες σας θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και να τα
διαγράψετε ή να τα αλλάξετε; Ποιος από την εταιρία σας θα έπαιρνε την απόφαση σχετικά με τη διαγραφή;
Από τα δικαιώματα, νέο είναι το δικαίωμα
μεταφοράς δεδομένων και ισχύει μόνο:
- Στα προσωπικά δεδομένα που έχει υποβάλει ένα
άτομο σε υπεύθυνο επεξεργασίας.
- Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση
του ατόμου ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης.
- Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με
αυτοματοποιημένα μέσα.

Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσετε
αν πρέπει να αναθεωρήσετε τις
διαδικασίες σας συνολικά και να
πραγματοποιήσετε αλλαγές

5) Αιτήματα πρόσβασης σε θέματα
Θα πρέπει να ενημερώσετε τις διαδικασίες σας και να σχεδιάσετε πώς θα χειριστείτε τα αιτήματα περί προσωπικών
δεδομένων για να ληφθούν υπόψη οι νέοι κανόνες που εισάγονται με το GDPR:
- Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα μπορείτε να χρεώνετε κάποιο κόστος για να εκτελεστεί ένα αίτημα πρόσβασης
- Θα έχετε ένα μήνα συμμόρφωσης και ικανοποίησης του αιτήματος, αντί για τις τρέχουσες 40 ημέρες.
- Μπορείτε είτε να αρνηθείτε είτε να χρεώσετε για τα αιτήματα που είναι φανερά αβάσιμα ή υπερβολικά
- Εάν απορρίψετε ένα αίτημα, θα πρέπει να δικαιολογηθείτε (να αναφέρετε στο άτομο το λόγο απόρριψης και να το
ενημερώσετε ότι έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή και να κινηθεί με ένδικα μέσα. Αυτό, θα
πρέπει να το κάνετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο, μέσα σε ένα μήνα.
Εάν ο οργανισμός σας χειρίζεται μεγάλο αριθμό αιτήσεων πρόσβασης, σκεφτείτε τις υλικοτεχνικές συνέπειες της
ταχύτερης αντιμετώπισης των αιτημάτων. Θα μπορούσατε να εξετάσετε εάν είναι εφικτό (ή επιθυμητό) να αναπτύξετε
συστήματα που να επιτρέπουν στα άτομα την πιο εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες τους.
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6) Νόμιμη βάση για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων
Θα πρέπει να προσδιορίσετε εκ νέου τη νόμιμη βάση για
τη δραστηριότητα επεξεργασίας σας στο GDPR, να την
τεκμηριώσετε και να ανανεώσετε την δήλωση σας, τους
όρους χρήσης κλπ. με τις αναφορές για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής. Φυσικά, πολλοί οργανισμοί δεν θα έχουν
συμπεριλάβει στη νόμιμη βάση τους την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο
δεν έχει πολλές πρακτικές επιπτώσεις. Ωστόσο, με το
GDPR σε ισχύ, αυτό θα είναι διαφορετικό επειδή
ορισμένα δικαιώματα των ατόμων θα τροποποιηθούν
ανάλογα με τη δική σας νομική βάση για την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων.
Το πιο προφανές παράδειγμα είναι ότι οι άνθρωποι θα
έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα να διαγράψουν τα δεδομένα
τους και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συναίνεση ως
νόμιμη βάση για την επεξεργασία στην οποία θα
προβείτε.
Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσετε τη νόμιμη βάση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην
ειδοποίησή σας περί απορρήτου καθώς και όταν απαντάτε σε μια αίτηση πρόσβασης. Οι νόμιμες βάσεις στο GDPR είναι
σε γενικές γραμμές οι ίδιες με τις συνθήκες επεξεργασίας που ισχύουν ήδη από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Θα πρέπει όμως να είναι δυνατή η αναθεώρηση των τύπων δραστηριοτήτων σχετικά με την επεξεργασία που
πραγματοποιείτε και να προσδιορίσετε το νόμιμο δικαίωμα σας να το κάνετε.
Θα πρέπει λοιπόν να τεκμηριώσετε τις νόμιμες βάσεις σας προκειμένου να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις της
«υποχρέωσης λογοδοσίας» του GDPR.

7) Συναίνεση
Θα πρέπει να ελέγξετε τον τρόπο που ζητάτε, καταγράφετε και διαχειρίζεστε γενικά τη συγκατάθεση των ατόμων για τα
προσωπικά τους δεδομένα και, αν χρειάζεται φυσικά, να προχωρήσετε σε αλλαγές. Ανανεώστε τις υπάρχουσες
συγκαταθέσεις σας εάν δεν πληρούν το πρότυπο του κανονισμού GDPR.

Θα πρέπει να διαβάσετε τις
λεπτομερείς οδηγίες που
περιλαμβάνει o GDPR σχετικά
με τη συγκατάθεση και να
χρησιμοποιήσετε μία λίστα
ελέγχου της συναίνεσης για να
ελέγξετε τις πρακτικές σας.

Γενικά, η συγκατάθεση θα πρέπει:
- Να παρέχεται ελεύθερα (όχι προεπιλεγμένα κουτάκια).
- Να είναι συγκεκριμένη (να μπορεί κάποιος να βρει
εύκολα σε τι δίνει την συγκατάθεση του).
- Να είναι ενημερωμένη με βάση τις πρακτικές σας.
- Να είναι αδιαμφισβήτητη (να περιγράφει τι ακριβώς
δικαιώματα ή μη έχει το άτομο).

Εκεί πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα θετικό opt-in. Δεν μπορεί η συναίνεση δεν μπορεί να συναχθεί από τη σιωπή (δηλαδή
ότι «χρησιμοποιώντας την σελίδα μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης κλπ. κλπ.). Προτιμήστε να έχετε κουτιά επιλογών.
Πρέπει επίσης να είναι ξεχωριστή από άλλους όρους και συνθήκες και φυσικά θα χρειαστεί να έχετε απλούς τρόπους εάν
κάποιος επιθυμεί να αποσύρει την συγκατάθεση του. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι επαληθεύσιμη αφού τα άτομα
πλέον έχουν περισσότερα δικαιώματα που βασίζονται στη συναίνεση για τη επεξεργασία των δεδομένων τους από εσάς.
Δεν είστε υποχρεωμένοι να αναδιοργανώσετε αυτόματα ή να ανανεώσετε όλες τις υπάρχουσες συναινέσεις ή μη για την
συμμόρφωση με το GDPR. Αλλά εάν η ενέργεια που πρόκειται να προβείται βασίζεται στην συγκατάθεση ενός ατόμου να
επεξεργαστείτε τα δεδομένα του, βεβαιωθείτε ότι αυτή η συγκεκριμένη συγκατάθεση θα πληρεί το πρότυπο GDPR με
συγκεκριμένο, σαφές, διακριτό, τρόπο, με επιλογές opt-in, να είναι τεκμηριωμένη και φυσικά να μπορεί να αποσυρθεί
εύκολα. Διαφορετικά, αλλάξτε τους μηχανισμούς με τους οποίους ζητάτε μια συγκατάθεση και αναζητήστε νέα
συγκατάθεση συμβατή με το GDPR.
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8) Παιδιά

9) Παραβιάσεις δεδομένων

Θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε αν πρέπει να
βάλετε συστήματα για την επαλήθευση των ηλικιών
των ατόμων και για την συγκατάθεση των γονέων ή
κηδεμόνων για οποιαδήποτε δραστηριότητα
επεξεργασίας δεδομένων παιδιών. Για πρώτη φορά,
με το GDPR, θα υπάρχει ειδική προστασία για τα
προσωπικά δεδομένα των παιδιών, ιδίως στο πλαίσιο
εμπορικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,όπως η
κοινωνική δικτύωση. Εάν η εταιρεία σας προσφέρει
υπηρεσίες online σε παιδιά και βασίζεται στη
συναίνεση για να γίνει η συλλογή των πληροφοριών
αυτών, τότε μπορεί να χρειαστείτε την συγκατάθεση
του γονέα ή κηδεμόνα για τη νόμιμη επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων. Το GDPR ορίζει τα
16 έτη ως την ηλικία κατά την οποία το παιδί μπορεί
να δώσει τη δική του συγκατάθεση για την
επεξεργασία των δεδομένων του.

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές
διαδικασίες για να ανιχνεύσετε, να αναφέρετε και να
διερευνήσετε
την
παραβίαση
προσωπικών
δεδομένων. Ορισμένες οργανώσεις είναι ήδη
υποχρεωμένες να ενημερώσουν την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (ενδεχομένως και άλλους
οργανισμοούς)
όταν
υποστούν
παραβίαση
προσωπικών δεδομένων. Το GDPR υποχρεώνει πλέον
όλες τις οργανώσεις να αναφέρουν ορισμένους
τύπους παραβίασης προσωπικών δεδομένων εκτός
από την αρχή προστασίας και σε ορισμένες
περιπτώσεις, ατόμων. Οι αναφορές φυσικά πρέπει να
γίνονται μόνον εφόσον από μια παραβίαση είναι
πιθανό να προκληθεί κίνδυνος για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των ατόμων (αν, για παράδειγμα, θα
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υποκλοπή
δεδομένων, την βλάβη της φήμης, την οικονομική
ζημία, την απώλεια της εμπιστευτικότητας ή
οποιοδήποτε άλλο σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό
μειονέκτημα).

Αυτό το κομμάτι του κανονισμού θα μπορούσε να
επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην εταιρία σας ή
τον οργανισμό σας εάν προσφέρεται online
υπηρεσίες για τα παιδιά και συλλέγετε τα προσωπικά
τους δεδομένα. Να θυμάστε ότι η συναίνεση θα
πρέπει να είναι επαληθεύσιμη και ότι κατά τη
συλλογή των δεδομένων των παιδιών, η ειδοποίηση
περί απορρήτου πρέπει να είναι γραμμένη με τέτοιο
τρόπο που τα παιδιά θα κατανοήσουν.

Όταν μια παραβίαση ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
ατόμων, θα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να
ενημερώσετε και τους άμεσα ενδιαφερομένους.
Επιπλεόν, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι
διαδικασίες σας για την αποτελεσματική ανίχνευση,
αναφορά και διερεύνηση του βαθμού παραβίασης
προσωπικών δεδομένων. Καλό θα είναι λοιπόν να
αξιολογήσετε τους τύπους προσωπικών δεδομένων
που τηρείτε αφού θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τις
αρμόδιες αρχές ή/και τα θιγόμενα άτομα σε
περίπτωση παραβίασης.
Οι μεγαλύτερες εταιρίες/οργανισμοί θα πρέπει να
αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης των
παραβιάσεων δεδομένων. Η παράλειψη αναφοράς
παραβίασης, όταν απαιτείται, θα μπορούσε να
επιφέρει πρόστιμο (εκτός του προστίμου που μπορεί
να επιβληθεί για την παραβίαση).

10) Προστασία δεδομένων και αναφορές παραβιάσεων δεδομένων
Είναι πάντοτε ωφέλιμο σε μία εταιρία να φροντίζει για την πολιτική απορρήτου της και να ενεργεί με σκοπό την
ακεραιότητα των δεδομένων της εν γένει. Επιπλεόν όμως, με το GDPR, θα πρέπει σε περίπτωση παραβίασης να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση του αντίκτυπου που αυτή έχει στην ιδιωτική ζωή ή τα προσωπικά δεδομένα που έχει
αποθηκευμένα.
Αναφορές παραβίασης δεδομένων απαιτείται να υποβληθούν σε καταστάσεις όπου φυσικά ενδέχεται να έχει γίνει
έμμεση ή άμεση επεξεργασία δεδομένων, θέτοντας σε υψηλό κίνδυνο τα άτομα, αλλά και όταν για παράδειγμα:
- αναπτύσσεται μια νέα τεχνολογία
- είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά την δημιουργία προφίλ των ατόμων
- όπου υπάρχει μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων.
Εάν μια τέτοια αναφορά δείχνει ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι υψηλού κινδύνου και δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε επαρκώς αυτούς τους κινδύνους, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το κατά
πόσον η επεξεργασία είναι σύμφωνη με την GDPR. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσετε να αξιολογείτε τις καταστάσεις κατά τις
οποίες είναι αναγκαία η διεξαγωγή μιας τέτοιας αναφοράς (ποιος θα το κάνει; ποιος άλλος πρέπει να είναι εμπλεγμένος;
Η διαδικασία θα διεξαχθεί κεντρικά ή τοπικά; κ.α).
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