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Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων

Βασικότερα σημεία
που εισάγει ο Κανονισμός

Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων
και εισάγει ενισχυμένα δικαιώματα του υποκείμενου των
δεδομένων τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στα
υποκείμενα δεδομένων, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
• Επέκταση του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού

ώστε να εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων που βρίσκονται
στην Ε.Ε. από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την
επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ε.Ε., αν πληρούνται
οι πρόνοιες του Κανονισμού.

• Ενισχυμένες και νέες υποχρεώσεις των  υπευθύνων επε-
ξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές
και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο
συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων, τη νέα
αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος
επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να
αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που
διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και
την υποχρέωση τήρησης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας
ανάλογα με τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό, πε-
ριλαμβανομένου και την υποχρέωση ορισμού υπευθύνου
δεδομένων. 

• Επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων στον εκτελών
την επεξεργασία η μη τήρηση των οποίων μπορεί να
οδηγήσει σε επιβολή σε αυτόν δυσθεώρητων προστίμων. 

• Ενισχυμένα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων,

που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την ανάγκη ύπαρξης
σαφούς συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου για την επε-
ξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, της ευκολότερης
πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, των δικαιωμάτων
διόρθωσης, διαγραφής και «λήθης», του δικαιώματος εναν-
τίωσης, του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων.

• Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων -
εισαγωγή υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμόδιων επο-
πτικών αρχών και σε ορισμένες περιπτώσεις του υποκειμένου
των δεδομένων.

• Εισαγωγή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης
του Κανονισμού. 

Το κόστος της μη συμμόρφωσης
με τον Κανονισμό 

Το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων είναι υπεύθυνο και παρακολουθεί τη συμμόρφωση
με τον Κανονισμό, οι εργασίες του οποίου συντονίζονται
σε επίπεδο Ε.Ε. Το κόστος της παραβίασης των κανόνων
μπορεί να είναι ψηλό. Σε περίπτωση παράβασης, οι κυρώσεις
που δύνανται να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες:

- Προειδοποίηση.
- Επίπληξη.
- Αναστολή της επεξεργασίας δεδομένων.
- Επιβολή διοικητικού πρόστιμου έως €20.000.000 ή

έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου ερ-
γασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα
με το ποιο είναι υψηλότερο.

Μ Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.)
2016/679, που θα εφαρμοστεί αυτόματα στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται
ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα
τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η οποία δεν ήταν προσαρμοσμένη
στις νέες τεχνολογικές  προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού, καταργείται η
υφιστάμενη νομοθεσία περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ωστόσο αναμένεται η ψήφιση εφαρμοστικού νόμου.
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Από τη θεωρία στην πρακτική:
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά
με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων
από τις 25 Μαΐου 2018, συνεπάγεται ότι όλοι
οι επηρεαζόμενοι οργανισμοί πρέπει να  προ-
βούν σε μέτρα συμμόρφωσης με τις πρόνοιες
του Κανονισμού. 

Βήματα προς Συμμόρφωση με τον Κανονισμό:  
1. Ετοιμότητα: Ενημέρωση και εκπαίδευση

του ανθρώπινου δυναμικού σας για τις των
βασικών αρχών του Κανονισμού. 

2. Καταγραφή δραστηριοτήτων επεξερ-
γασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Έλεγχος Τήρησης Συμμόρφωσης: Εξε-
τάστε αν τηρούνται οι αρχές που διέπουν τη
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων. 

4. Έλεγχος Συγκατάθεσης: Αν η επεξερ-
γασία δεδομένων  βασίζονται στη συγκατάθεση,
δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές πρόνοιες
του Κανονισμού και εξετάστε αν χρειάζονται
τροποποιήσεις. 

5. Αναθεώρηση Πολιτικών Προστασίας
Δεδομένων: Επικαιροποίηση των διαδικασιών
σύμφωνα με τον Κανονισμό.

6. Εκτίμηση Επιπτώσεων: Θα πρέπει να
είστε σε θέση να εκτιμήσετε τις πιθανότητες
επέλευσης κινδύνων και τις συνέπειες στα
προσωπικά δεδομένα.

7. Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δε-
δομένων: Ανάλογα με τη δραστηριότητα που
ασκείτε, εξετάστε αν χρειάζεται να ορίσετε
«υπεύθυνο προστασίας δεδομένων».

8. Εκτελούντες την Επεξεργασία: Ανα-
θεώρηση των συμβολαίων που συνάπτονται

με πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους, εκτε-
λούντες την επεξεργασία για να είναι σύμφωνα
με τον Κανονισμό.

9. Δραστηριότητα σε περισσότερα κράτη
μέλη; Προτείνετε το κράτος της κύριας εγ-
κατάστασης σας. 

10. Γνωστοποίηση, διασύνδεση και δια-
βιβάσεις δεδομένων εκτός Ε.Ε.: Αξιολόγηση
συμμόρφωσης με τις νέες υποχρεώσεις που
θέτει ο Κανονισμός.

11. Δικαιώματα: Σύνταξη και εφαρμογή
διαδικασιών για ικανοποίηση των δικαιωμάτων
των υποκειμένων 

12. Παραβίαση Δεδομένων: Υιοθετήστε
μεθόδους για την ανίχνευση, την καταγραφή,
τη διερεύνηση περιστατικών παραβιάσεων και
διαδικασιών για τις γνωστοποιήσεις παραβιάσεων
προς την Αρχή και τα υποκείμενα.

Η εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνερ-
γάτες Δ.Ε.Π.Ε. αποτελείται από περισσότερους
από 45 έμπειρους δικηγόρους, διαιτητές, νο-
μικούς συμβούλους και διοικητικό προσωπικό.
Στους πελάτες της, μεταξύ άλλων, συμπερι-
λαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες,
και δημόσιοι οργανισμοί τόσο της Κύπρου όσο
και του εξωτερικού, καθώς και φυσικά πρόσωπα.
Από την ίδρυσή της το 2005, η εταιρεία Γιώργος
Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε στεγάζεται
σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Λευκωσίας
και εκπροσωπεί πελάτες ενώπιον δικαστηρίων
σε όλες τις πόλεις.

Η Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
παρέχει νομικές υπηρεσίες στους ακόλουθους
τομείς: 

- Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών
- Δίκαιο Ακίνητης ιδιοκτησίας & Κατα-

σκευαστικό Δίκαιο
- Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

- Διοικητικό & Κληρονομικό Δίκαιο
- Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
- Εργατικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο
- Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο
- Οικογενειακό Δίκαιο 
- Τραπεζικό Δίκαιο
- Μεταναστευτικό Δίκαιο 
- Φορολογικό Δίκαιο
Επίσης, στις εγκαταστάσεις της στεγάζεται

η Ακαδημία, η οποία παρέχει εξειδικευμένη
εκπαίδευση σε πρακτικά θέματα που απασχο-
λούν τους πελάτες της.

Η Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
είναι το μοναδικό κυπριακό μέλος του διεθνούς
συνδέσμου δικηγόρων εργατικού και συντα-
ξιοδοτικού δικαίου Ius Laboris και του παγκό-
σμιου συνδέσμου GALA (Global Advertising
Lawyers Alliance). Ως μέλος αυτών των οργα-
νισμών, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει
συμβουλές από όλες τις χώρες του κόσμου,

σε κάθε πελάτη. Επίσης, αριθμός δικηγόρων
της εταιρείας είναι μέλη του EELA (European
Employment Lawyers Association), του με-
γαλύτερου συνδέσμου δικηγόρων εργατικού
δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος
στόχος της Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες
Δ.Ε.Π.Ε. είναι να αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη
ξεχωριστά, ανάλογα με τις δικές του επιχει-
ρησιακές ανάγκες, και παράλληλα να διευκο-
λύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
μέσω των νομικών υπηρεσιών που παρέχει.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Στοιχεία επικοινωνίας

Ήρας 1, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 22 763340
ΦΑΞ  : +357 22 763343
EMAIL: admin@gzg.com.cy
www.gzg.com.cy
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