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Άρθρο 8 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

1. ... 

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως (με 
θεμιτό τρόπο), για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση 
του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται 
από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα 
συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή 
τους 

3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης 
αρχής.. 

 

Άρθρο 47 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

1. Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋ-
ποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

... 

 

 

 
 

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στο Γ.Κ. 



Δικαιώματα 

1. Ενημέρωση 
2. Πρόσβαση 
3. Διόρθωση 

4. Διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) 
5. Περιορισμός της επεξεργασίας 

6. Εναντίωση 
7. Φορητότητα 

8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης 

προφίλ 

Διαφάνεια & ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων , 
περιλαμβανομένης της ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων 

• Άρθρα 12 – 23, 85.2, 89.2-89.4 GDPR 

• Αιτ. Σκέψεις 38-39, 58-59, 60-62, 63-

64, 65-66, 67, 69-70, 71-72, 153, 156 



Ενημέρωση 
 Κατηγορίες Τα δεδομένα 

συλλέγονται από το 
ίδιο το άτομο 

Τα δεδομένα 
συλλέγονται από τρίτες 

πηγές 

 

Σε ποια περίπτωση 

Ταυτότητα & στοιχεία 
επικοινωνίας υπευθύνου 

X X Πάντα 

Ταυτότητα & στοιχεία 
επικοινωνίας εκπροσώπου 
του υπευθύνου 

X X Κατά περίπτωση 

Στοιχεία επικοινωνίας 
υπευθύνου προστασίας 
(DPO) 

X X Κατά περίπτωση 

 

Σκοποί επεξεργασίας X X Πάντα 

Νομική βάση επεξεργασίας X X Πάντα 

* Με κόκκινο επισημαίνονται οι πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχονται στο πρώτο επίπεδο πληροφόρησης, 
Ο.Ε. Αρ. 29, Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαφάνεια,WP260 rev. 01 



Ενημέρωση  
 Κατηγορία Τα δεδομένα 

συλλέγονται από το 
ίδιο το άτομο 

Τα δεδομένα συλλέγονται 
από τρίτες πηγές 

 

Σε ποια περίπτωση 

Έννομα συμφέροντα του 
υπευθύνου  επεξεργασίας 

X X Κατά περίπτωση 

Κατηγορίες δεδομένων X Πάντα 

Αποδέκτες ή κατηγορίες 
αποδεκτών των δεδομένων 

X X Κατά περίπτωση 

Πηγές X Πάντα 

Διαβίβαση σε τρίτη χώρα / διεθνή 
οργανισμό (απόφαση επάρκειας, 
εγγυήσεις κατά τα αρ. 46.2, 46.3 

και τον τρόπο απόκτησης 
αντιγράφου) 

X X Κατά περίπτωση 



Ενημέρωση 
 Κατηγορίες Τα δεδομένα συλλέγονται 

από το ίδιο το άτομο 

Τα δεδομένα συλλέγονται 
από τρίτες πηγές 

 

Σε ποια περίπτωση 

Διάστημα διατήρησης X X Πάντα 

Υφιστάμενα δικαιώματα και 
ως καλή πρακτική τους 
επιτακτικούς και νόμιμους 
λόγους που υπερισχύουν των 
δικαιωμάτων του ατόμου 

 

X X Πάντα 

Το δικαίωμα ανάκλησης της 
συγκατάθεσης 

X X Κατά περίπτωση 

Δικαίωμα προσφυγής στην 
ΑΠΔΠΧ 

X X Πάντα 

Ύπαρξη νομικής ή (προ-)  
συμβατικής υποχρέωσης  για 
την παροχή των δεδομένων 
και συνέπειες της μη 
παροχής 

X Κατά περίπτωση 



Ενημέρωση 
 Κατηγορίες Τα δεδομένα συλλέγονται 

από το ίδιο το άτομο 

Τα δεδομένα συλλέγονται 
από τρίτες πηγές 

 

Σε ποια περίπτωση 

Ύπαρξη 
αυτοματοποιημένης λήψης 
απόφασης, 
περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και 
ουσιαστική πληροφορία 
για τη λογική της 
επεξεργασίας, τη σημασία 
της & προβλεπόμενες 
συνέπειές της για το άτομο 

X X Κατά περίπτωση 

Περαιτέρω επεξεργασία 
πριν την έναρξή της 

X X Κατά περίπτωση 

Ποιες οι συνέπειες της 
επεξεργασίας για τα 
δικαιώματα και τις 
ελευθερίες του ατόμου 

X X Πάντα (καλή πρακτική, 

Ο.Ε. Άρ. 29, 
Κατευθυντήριες οδηγίες για 

τη διαφάνεια, σκ. 10, 36) 



Δικαίωμα πρόσβασης 

• Η οφειλόμενη πληροφορία: 9 κατηγορίες  της 
οφειλόμενης ενημέρωσης 

• Η πρόσβαση αφορά μόνον στα δεδομένα του ίδιου του 
ατόμου 

• Ο υπεύθυνος παρέχει αντίγραφο των δεδομένων  
 

 



Δικαίωμα πρόσβασης & διόρθωσης 
 

ΔΕΕ 

C-434/16, Nowak v DPC 

• Τα γραπτά δοκίμια εξετάσεων αποτελούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα (κριτήρια: περιεχόμενο, σκοπός, συνέπειες – βλ. Ο.Ε. Αρ.29 
Γνώμη για τον ορισμό της έννοιας των προσωπικών δεδομένων)  

• Οι παρατηρήσεις του αξιολογητή είναι δεδομένα και των δύο μερών 
• Οι ερωτήσεις δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα του αξιολογούμενου  
• Η επίκληση του δικαιώματος πρόσβασης δικαιολογείται ακόμη και όταν η 

πρόσβαση δεν μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση της εσφαλμένης 
απάντησης 

•  Δεν αποκλείεται η διόρθωση εσφαλμένης αξιολόγησης 

 

C-141/12 και C-373/12, YS v Minister voor Immigratie 

• Η μείζονα πρόταση για το σχηματισμό του νομικού συλλογισμού δεν 
αποτελεί προσωπικό δεδομένο  

• Το δικαίωμα πρόσβασης δεν απαιτεί την παροχή αντιγράφου – αρκεί η 
περιληπτική απόδοση των δεδομένων 

• Η διόρθωση της 
εσφαλμένης κρίσης μπορεί 
να προστεθεί στην 
υπάρχουσα πληροφορία 
(αξιολόγηση κατά τις 
εξετάσεις, ιατρική 
διάγνωση κλπ.) 



Δικαίωμα διαγραφής - “δικαίωμα στη 
λήθη”  
• 6 περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η διαγραφή  

• επεξεργασία ήταν παράνομη 
• τα δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας 
• ανάκληση συγκατάθεσης – και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την 

επεξεργασία  -  Η ύπαρξη άλλης νομικής βάσης  δεν σημαίνει καταχρηστική 
επίκλησή της 

• Ασκήθηκε «επιτυχώς» το δικαίωμα εναντίωσης 
• Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την παροχή υπηρεσίας κοινωνίας της 

πληροφορίας σε παιδί – ακόμη και όταν το δικαίωμα ασκείται από τον ενήλικα 
• Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να συμμορφωθεί ο υπεύθυνος σε 

υποχρέωση εκ του νόμου 

 
• Το δικαίωμα στη διαγραφή συντρέχει με την υποχρέωση διαγραφής  
 
 

 



Δικαίωμα διαγραφής - “δικαίωμα στη 
λήθη” 
• H διάταξη αναγνωρίζει τις 

τεχνολογικές εξελίξεις ως μέσο 
διαμοιρασμού των δεδομένων σε 
μαζική κλίμακα  
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει 

μέτρα για την ενημέρωση των 
υπευθύνων που επεξεργάζονται τα 
δεδομένα – διαγραφή 
υπερσυνδέσμων / αναπαραγωγών  

• εφόσον είναι διαθέσιμη η τεχνολογία 
και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 
εφαρμογής της 

 

 

 
 

 

• Διαγραφή των δεδομένων 
από τα συστήματα back-
up: δεν είναι απαραίτητη 
εφόσον τα δεδομένα δεν 
θα χρησιμοποιηθούν για 
άλλο σκοπό και υπάρχουν 
μέτρα για την 
αυτοματοποιημένη 
διαγραφή τους σε 
συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα  
 



Δικαίωμα διαγραφής - “δικαίωμα στη 
λήθη” – περιπτώσεις μη εφαρμογής 

• Άρθρο 17 παρ. 3 

 

 

 

 

ΔΕΕ 

C-398/15, Manni  

• Το δημόσιο μητρώο εταιρειών με πληροφορίες σχετικά με το διαχειριστή και εκκαθαριστή εταιρείας που πτώχευσε 
το 1992: η ασφάλεια των συναλλαγών, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ο διαφορετικές και 
μακρόχρονες παραγραφές των  διάφορων αξιώσεων στα κράτη μέλη υπερτερούν του δικαιώματος διαγραφής του 
κ. Manni για τους λόγους που επικαλείται.  

  



Δικαίωμα διαγραφής - “δικαίωμα στη 
λήθη” – περιπτώσεις μη εφαρμογής 

• Η ελευθερία της έκφρασης και του δικαιώματος στην 
πληροφόρηση  
• Καταλαμβάνονται τα διαδικτυακά αρχεία  

 

 

 

 

ΔΕΕ 

C-131/12 Google Spain and Inc  

• Διαγραφή υπερσυνδέσμων που παρέπεμπαν σε εφημερίδες όταν η έρευνα γίνεται με βάση το 
όνομα στη μηχανή αναζήτησης 

• Η απόφαση δεν ασχολείται με την ελευθερία της έκφρασης της εφημερίδας και το ενεργητικό 
δικαίωμα στην πληροφόρηση της μηχανής αναζήτησης. Ωστόσο αναγνωρίζει το δικαίωμα του 
κοινού στην πληροφόρηση το οποίο σταθμίζεται και δύναται να υπερτερεί υπό προϋποθέσεις 

• C-136/17 G.C. κ.α. κατά CNIL, C-507/17 Google κατά CNIL  

ΕΔΔΑ, Węgrzynowski and Smolczewski κατά Πολωνίας - 33846/07 

• Η πρόσβαση στο διαδικτυακό αρχείο της εφημερίδας υπόκειται στο άρθρο 10 ΕΔΔΑ.  
• Δημοσίευση επανορθωτικής δήλωσης / σχολίου 



Το δικαίωμα εναντίωσης 
• Ασκείται στις περιπτώσεις όπου η νομική βάση είναι 

το αρ. 6 παρ. ε) & στ), συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ 
• Για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του ατόμου 

• Ο υπεύθυνος καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που 
υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ατόμου ή  

• Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση και άσκηση 
νομικών αξιώσεων 

• To δικαίωμα είναι απόλυτο στην απευθείας εμπορική 
προώθηση 

 

 

 

 
 

 



Δικαίωμα στον περιορισμό της 
επεξεργασίας 

• Συνδέεται με το δικαίωμα στη διαγραφή, διόρθωση και 
εναντίωση και για όσο χρόνο απαιτείται για την εξέταση 
αυτών των δικαιωμάτων 

• Κατά κανόνα η επεξεργασία των δεδομένων περιορίζεται στην 
τήρησή τους κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 

• Τεχνικά υλοποιείται με διάφορες μεθόδους, π.χ. μεταφορά των 
δεδομένων σε άλλο σύστημα περιορισμένης πρόσβασης, 
περιορίζοντας την πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα, 
προσωρινή αφαίρεση των δεδομένων από την ιστοσελίδα  

• Ο περιορισμός αίρεται κατόπιν ενημέρωσης  

 

 
 

 



Υποχρέωση Γνωστοποίησης της διόρθωσης, 
διαγραφής, του περιορισμού της 
επεξεργασίας 

• Σε κάθε αποδέκτη 

• Εκτός και αν είναι ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια  

• Ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αφορούν τα δεδομένα 
σχετικά με τους αποδέκτες, εφόσον το ζητήσει 

 

 

 



Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ 

• Απαγόρευση –με εξαιρέσεις- παρά 
δικαίωμα 

• Προϋποθέσεις: 
• αποκλειστικώς αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία με ή χωρίς κατάρτιση 
προφίλ  

• παράγει έννομα αποτελέσματα ή 

• επηρεάζει αντιστοίχως σημαντικά το 
άτομο 

• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες 

 

 

 

 

 

 

•  Απόφαση χορήγησης δανείου χωρίς 
ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων   

• Η απλή υπογραφή δεν αποτελεί 
ουσιαστική παρέμβαση 

•  Απόφαση προστίμου για παράβαση του 
Κ.Ο.Κ. με βάση εικόνα από κλειστό 
κύκλωμα  

• Απόφαση προστίμου με επιπλέον 
κριτήριο τυχόν προηγούμενες 
παραβάσεις πρόστιμα 

•  Άρθρο 4 παρ. 4: ορισμός της κατάρτισης 
προφίλ 



Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ 

• Έννομα αποτελέσματα: στην κατάσταση 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

• Καταγγελία σύμβασης  
• Τροποποίηση ή καταγγελία της σύμβασης 

• Απόρριψη επιδόματος 

• Απόρριψη αίτησης διαμονής στη χώρα 

•  Απόρριψη αίτησης χορήγησης δανείου 

• Απόρριψη αίτησης πρόσληψης σε 
ιδιωτική επιχείρηση 

• Διαφορετική και αποτρεπτικώς υψηλή 
τιμολόγηση της ίδιας υπηρεσίας 

• Υψηλό επιτόκιο δανεισμού με βάση 
δεδομένα που αφορούν άλλα άτομα, 
όπως ο τρόπος ζωής πελατών που 
κατοικούν στην ίδια περιοχή 

• Επηρεάζει αντιστοίχως σημαντικά το 
άτομο 
• Η απόφαση επηρεάζει σημαντικά τη 

συμπεριφορά ή τις επιλογές του 
ατόμου 

• οδηγεί σε διακρίσεις ή αποκλεισμό 

• αξιολόγηση κατά περίπτωση 



Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ 

• Εξαιρέσεις: 
• η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης ή 
• βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του ατόμου ή 
• επιτρέπεται με νόμο 

 
• ΚΑΙ προβλέπονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία 

των δικαιωμάτων, ελευθεριών, έννομων συμφερόντων του 
ατόμου  
• εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης 

• δυνατότητα έκφρασης της άποψης του θιγόμενου ατόμου και 
• αμφισβήτησης της απόφασης 
• Επίσης: τακτική αξιολόγηση της ακρίβειας των δεδομένων και των μεθόδων 

λήψης της απόφασης 
• Μελέτη επιπτώσεων (άρθρο 35) 

 
 

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
στη δεύτερη περίπτωση για 

λόγους ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος 



Διαφάνεια & ρυθμίσεις για την άσκηση 
των δικαιωμάτων 

Η πληροφόρηση πρέπει να είναι 
αποτελεσματική 

• περιεκτική 

• εύληπτη, κυρίως όταν απευθύνεται σε 
παιδιά 

• εύκολα προσβάσιμη 

• Η ενημέρωση είναι πράξη ενεργητική 

 

 

•  Εύληπτη:  
• από το μέσο άνθρωπο της ομάδας στην 

οποία απευθύνεται.  
• Απλή και συγκεκριμένη “Χρησιμοποιούμε 

cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας 
της ιστοσελίδας μας και ποια αρχεία 
προσέλκυσαν περισσότερο το ενδιαφέρον 
σας και για να τη βελτιώνουμε» 

•  Εύκολα προσβάσιμη:  

• Ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στο 
κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά την 
υπηρεσία που ενεργοποιεί.  

• Εξαρτάται από τον τερματικό εξοπλισμό 
του χρήστη 

• Είναι προσβάσιμη από κάθε επιμέρους 
ιστοσελίδα 

•  Περιεκτική:  

• Χωρίς επαναλήψεις; δίνοντας 
προτεραιότητα στη βασική πληροφορία 



Διαφάνεια & ρυθμίσεις για την άσκηση 
των δικαιωμάτων 

Τρόπος πληροφόρησης 
• εγγράφως 

• με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως όταν 
το αίτημα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικώς  

• Χρήση πολλαπλών μέσων 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιστάσεις 

• Όταν ζητείται προφορικώς μπορεί 
να δοθεί εφόσον η ταυτότητα 
αποδεικνύεται με άλλον τρόπο 

 

 

• Ακριβώς όταν απαιτείται 
• Αναδυόμενα παράθυρα 
• Ταμπλό 
• Βίντεο 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
• Χρήση φωνητικών αρχείων 
• Εικονίδια, μηχανικώς αναγνώσιμα  
• QR κώδικες 

• Δικαίωμα εναντίωσης 
Επισημαίνεται ρητώς, περιγράφεται με 
σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε 
άλλη 



Διαφάνεια & ρυθμίσεις για την άσκηση 
των δικαιωμάτων 

• Δωρεάν, εκτός και αν ζητούνται περισσότερα αντίγραφα (δικαίωμα 
πρόσβασης) ή αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους  

• Χρόνος οφειλόμενης ενημέρωσης 
• Κατά τη συλλογή των δεδομένων, όταν συλλέγονται από το ίδιο το άτομο  

• Όταν συλλέγονται από άλλες πηγές εντός μηνός από τη συλλογή  

• Όταν προβλέπεται η ανακοίνωση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
ανακοινώνονται σε αυτόν ή 

• όταν τα δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το υποκείμενο 
των δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ Η 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

• Όταν προβλέπεται περαιτέρω επεξεργασία, εγκαίρως πριν την έναρξη αυτής 

 



Διαφάνεια & ρυθμίσεις για την άσκηση 
των δικαιωμάτων 
• Χρόνος απάντησης σε αίτημα 

• Κατά κανόνα ένας μήνας και μέχρι 2 μήνες επιπλέον παράταση σε περίπτωση 
περίπλοκων αιτημάτων ή μεγάλου αριθμού – εντός μηνός ο υπεύθυνος ενημερώνει 
για την παράταση 

• Όταν πρόκειται για μεγάλο όγκο πληροφοριών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
επιτρέπεται να ζητά από το άτομο να προσδιορίζει τις πληροφορίες ή τις 
επεξεργασίες για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης  

• Για τον υπολογισμό των προθεσμιών εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1182/71 

• Σε περίπτωση άρνησης ενέργειας αναφέρονται οι λόγοι και η δυνατότητα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ 
και τα ένδικα βοηθήματα  

• Διακρίβωση ταυτότητας: 
• Όταν τα δεδομένα που τηρεί ο υπεύθυνος δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος και 

το αποδεικνύει δεν οφείλει να ενεργήσει στα αιτήματα, εκτός και αν ο αιτών παρέχει συμπληρωματικές 
πληροφορίες.   

• Όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για την ταυτότητα του προσώπου, επιτρέπεται να ζητούνται πρόσθετες 
πληροφορίες για την επιβεβαίωσή της 

 



Περιορισμοί των δικαιωμάτων 

Οι περιορισμοί όλων των δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπονται σε νόμο που είναι 
σύμφωνος με το άρθρο 52 παρ. 1 ΧΘΔ και αφορούν 10 τομείς που άπτονται του 
δημοσίου συμφέροντος ή της προστασίας δικαιωμάτων τρίτων (άρθρο 23) 
Ο  νόμος πρέπει να προβλέπει το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού, το σκοπό της 

επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, τις εγγυήσεις για 
την πρόληψη καταχρήσεων, το χρόνο τήρησης των δεδομένων, τους κινδύνους  για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατ’ εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, οφείλει να 
ενημερώνει για τους περιορισμούς που επικαλείται εκτός και αν η ενημέρωση αντιβαίνει 
το σκοπό για τον οποίο επιβάλλεται ο περιορισμός των δικαιωμάτων 



Εξαιρέσεις στο δικαίωμα ενημέρωσης 

Οι εξαιρέσεις ερμηνεύονται συσταλτικώς 

Τα δεδομένα συλλέγονται από το άτομο ή άλλες πηγές 
“εφόσον διαθέτει τις πληροφορίες”  

Τα δεδομένα συλλέγονται από άλλες πηγές:  
“Η παροχή της πληροφορίας αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται 

δυσανάλογες προσπάθειες”, ιδίως για σκοπούς επιστημονικής / ιστορικής 
έρευνας, αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, στατιστικούς σκοπούς 

 

η ενημέρωση είναι πιθανόν να 
 καταστήσει αδύνατη ή  να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της 

επεξεργασίας  

ΚΑΙ ο υπεύθυνος της επεξεργασίας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, μεταξύ 
άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό + μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 89 παρ. 1 

 



Εξαιρέσεις στο δικαίωμα ενημέρωσης 

 

η απόκτηση ή διαβίβαση προβλέπεται ρητώς σε νόμο που παρέχει τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία του ατόμου 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έλαβε τα 

κατάλληλα μέτρα 

τα δεδομένα υπόκεινται σε επαγγελματικό ή άλλο εκ του νόμου απόρρητο 

Η εθνική νομοθεσία μπορεί να προβλέπει τον περιορισμό του δικαιώματος 
ενημέρωσης, εφόσον είναι αναγκαίος για να συμβιβασθεί το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων με την ελευθερία της έκφρασης και 
πληροφόρησης (άρθρο 85) 

 

 

 

 

Παράδειγμα 

• Τα ΜΜΕ εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από την ενημέρωση, 
ιδίως όσον αφορά στις πηγές των δημοσιογράφων  

• Υπόθεση C-345/17 Buivids, Γνώμη Γ.Ε.  



Εξαιρέσεις που αφορούν τα υπόλοιπα 
δικαιώματα 

 

 Η εθνική νομοθεσία μπορεί να προβλέπει τον περιορισμό των δικαιωμάτων, εφόσον είναι αναγκαίος για να 
συμβιβασθεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων με την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης 
(άρθρο 85) 

 Δικαίωμα πρόσβασης: Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες τρίτων & δεν πρέπει να προσβάλει τα δικαιώματα τρίτων (δικαίωμα διανοητικής 
ιδιοκτησίας κλπ) αλλά αυτό δεν μπορεί να οδηγεί στην άρνηση παροχής κάθε πληροφορίας.  

 

 Δικαίωμα εναντίωσης: Επεξεργασία για ερευνητικούς, στατιστικούς σκοπούς: το δικαίωμα δεν 
υφίσταται όταν η επεξεργασία διενεργείται για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος 

Με νόμο εφόσον η επεξεργασία ενεργείται για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 
ιστορικής/επιστημονικής έρευνας, στατιστικούς σκοπούς Άρθρο 89 παρ. 2 & 3 (το δικαίωμα στη 
φορητότητα  δεν περιλαμβάνεται στην περίπτωση της έρευνας / στατιστικής)  

 

 ΔΕΕ 

C-434/16, Nowak v DPC 

• Τα δικαιώματα πρόσβασης & διόρθωσης μπορούν να περιορισθούν για 
ουσιώδεις λόγους δημοσίου συμφέροντος και η λήψη αντιγράφου δεν 
πρέπει να θίγει τα δικαιώματα κα τις ελευθερίες τρίτων.   



Οδηγίες της Ο.Ε. του Άρ. 29 
Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την εφαρμογή του Γ.Κ. που υιοθετήθηκαν 

από το ΕΣΠΔ 
 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/endorsement_of
 _wp29_documents.pdf 

 

o Για τη διαφάνεια, WP 260 rev.01 
o Για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, WP 251rev.01 
o Για τη συγκατάθεση, WP 259 rev.01 
available at: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-
guidelines-recommendations-best-practices_en  

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΕ 
“Google Spain and Inc. κατά AEPD and Mario Costeja Gonzalez C-131/12,  
WP 225, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp225_en.pdf  
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Ευχαριστώ! 
 

Ερωτήσεις; 
 
  


