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Έννοιες και ορισμοί του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων

Αρχειοθέτηση
Η διάρθρωση σε σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό
είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή
γεωγραφική βάση.
Βιομετρικά δεδομένα
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική
επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή
επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού
προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.
Γενετικά δεδομένα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν,
όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω
φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά
με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο.
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
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, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική
ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Εκτελών την επεξεργασία
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας
που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του
υπευθύνου της επεξεργασίας.
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Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων
Διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζεται με τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, που εν συνεχεία καθορίζει τα
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Επεξεργασία δεδομένων
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση,
η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Εποπτική αρχή
Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος. Στην Ελλάδα
η εν λόγω αρχή ονομάζεται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Κατάρτιση Προφίλ
Οποιαδήποτε
μορφή
αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας
δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός
φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που
αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία,
τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη
συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Περιστατικό που αφορά σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια,
μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο
τρόπο σε επεξεργασία.
Περιορισμός της επεξεργασίας
Η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο
τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
Κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει
επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι
συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
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Συναίνεση
Κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει
επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι
συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας
που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο
τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το
δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για
τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το
δίκαιο κράτους μέλους.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ ή DPO)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Υποκείμενο των δεδομένων
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που διατηρούνται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Ψευδωνυμοποίηση
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα
δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο
των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι
εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και
υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο.
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Προσωπικά Δεδομένα και Δικαιώματα Υποκειμένων

▪

Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια (άρθρο 12-14): Τα υποκείμενα
των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται με ακρίβεια και
σαφήνεια για τη συλλογή και χρήση (επεξεργασία) των προσωπικών
τους δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό διέπεται από τη βασική αρχή του
ΓΚΠΔ, την αρχή της διαφάνειας.

▪

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15): το υποκείμενο των δεδομένων έχει
το

δικαίωμα

να

λαμβάνει

από

τον

υπεύθυνο

επεξεργασίας

επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Το δικαίωμα
αυτό μπορεί να ασκηθεί δωρεάν.
▪

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16): Τα φυσικά πρόσωπα–υποκείμενα
των δεδομένων- έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των
δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση των
δεδομένων, όταν αυτά είναι ελλιπή.

▪

Δικαίωμα διαγραφής-Δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17): το υποκείμενο
των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον δεν
επιθυμεί

πια

αυτά

τα

δεδομένα

να

αποτελούν

αντικείμενο

επεξεργασίας, δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος
επεξεργασίας καθώς και αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
παράνομα. Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να
ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίζεται η
επεξεργασία, οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν.
▪

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): το υποκείμενο
των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων τους, όταν αμφισβητείται η ακρίβειά
τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται
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πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
▪

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20): Τα
υποκείμενα

των

δεδομένων

έχουν

δικαίωμα να

λαμβάνουν τα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά, τα οποία έχουν
υποβληθεί

σε

σε δομημένο,

επεξεργασία
κοινώς

από

έναν

χρησιμοποιούμενο

υπεύθυνο
και

επεξεργασίας,

αναγνώσιμο

από

μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσουν τα εν
λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση
από τον αρχικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό,
μπορούν να ζητήσουν την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων τους
από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον.
▪

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21): Το υποκείμενο των δεδομένων
δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία
δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

που

το

αφορούν,

περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω
διατάξεων. Επιπλέον, το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί ανά
πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας
εμπορικής προώθησης.
▪

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση (άρθρο 22): Το υποκείμενο
των δεδομένων δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις όταν μια
απόφαση

που

τον

αυτοματοποιημένη
κατάρτισης

προφίλ,

αφορά

επεξεργασία,
και

η

βασίζεται

αποκλειστικά

συμπεριλαμβανομένης

απόφαση

αυτή

παράγει

σε
της

έννομα

αποτελέσματα ή τον επηρεάζει σημαντικά.
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