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Ο νέος κανονισμός της Ε.Ε. για τα προσωπικά
δεδομένα διασφαλίζει τον έλεγχο των
προσωπικών σας δεδομένων
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2018
Χάρη στο νέο κανονισμό της Ε.Ε. για τα προσωπικά δεδομένα, Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), οι χρήστες του διαδικτύου στην Ευρώπη αποκτούν πλέον
μεγαλύτερο έλεγχο ως προς τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
που παρέχουν ηλεκτρονικά καθώς και καλύτερη προστασία σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές
διαρρεύσουν.
Πλέον, με το GDPR, μπορείτε να νιώθετε πιο ασφαλείς, ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν
πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές, υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική σας δήλωση ή χρησιμοποιείτε τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κανονισμός σας παρέχει βασικά δικαιώματα μέσω των οποίων μπορείτε να
ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι διαθέτουν νέες διαδικασίες για να τα προστατεύσουν.
Βαρεθήκατε να λαμβάνετε διαφημίσεις για πράγματα που δε θέλετε; Μπορείτε να ζητήσετε να σας αφαιρέσουν
από την λίστα προωθητικών ενημερώσεων. Αισθάνεστε άσχημα από το υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο;
Mπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του υπό κάποιες συνθήκες. Θέλετε να αλλάξετε πάροχο για κάποια υπηρεσία;
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε όλα σας τα δεδομένα από τον παλιό σας πάροχο και να τα μεταφέρετε εύκολα στο
νέο. Οι πιο αυστηροί κανόνες για τις περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων συνεπάγονται ότι πρέπει
να ενημερωθείτε αν σε μια τέτοια περίπτωση η παραβίαση θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
Οι νέοι κανόνες ισχύουν σε όλη την Ε.Ε, ανεξαρτήτως από τον τόπο στον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας τα
δεδομένα σας ή εδρεύει ο οργανισμός που τα κατέχει. Ισχύουν επίσης για εταιρείες εκτός Ε.Ε. που στοχεύουν
πολίτες της Ε.Ε. Επομένως, είτε κάνετε αγορές στην τοπική αγορά ή στο εξωτερικό, απολαμβάνετε τα ίδια
δικαιώματα και προστασία.
“Από σήμερα ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) δίνει στους πολίτες
εντός της Ε.Ε. μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων» δηλώνει η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια
για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιούροβα. “Οι νέοι κανόνες
διασφαλίζουν καλύτερα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών – ανεξαρτήτως από το που
αποστέλλονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται ακόμη και εκτός Ε.Ε».
Παρόλο που το GDPR καθορίζει συγκεκριμένα ατομικά δικαιώματα, εναπόκειται σε εσάς να τα χρησιμοποιήσετε.
Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν
παραβιαστεί μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που διατηρεί τις πληροφορίες σας. Είναι
υποχρεωμένοι να απαντήσουν στο αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς χρέωση. Έχετε επίσης
το δικαίωμα να υποβάλετε την καταγγελία σας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα ή να κινηθείτε δικαστικά.
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Οι νέοι κανόνες της ψηφιακής εποχής
Το GDPR αντικαθιστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του 1995, που
τέθηκε σε εφαρμογή πριν ακόμη το διαδίκτυο και το cloud computing εισαγάγουν νέους τρόπους για τη
διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Καθώς ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα
έχει αλλάξει σημαντικά από τότε, οι κανονισμοί της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έπρεπε
να εκμοντερνιστούν.
Καθημερινά, πάνω από 250 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συνδεθούν με την
οικογένεια τους ή να προβούν σε αγορές και στο πλαίσιο αυτό μοιράζονται αρκετές προσωπικές πληροφορίες
όπως το όνομα τους, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό ταυτότητάς τους καθώς και πληροφορίες για την κατάσταση
της υγείας τους. Αυτό δημιουργεί έδαφος για πολυάριθμους πιθανούς κινδύνους, όπως η μη εξουσιοδοτημένη
δημοσιοποίηση στοιχείων, η κλοπή ταυτότητας και η παρενόχληση στο διαδίκτυο.
Εφτά στους δέκα Κύπριους νιώθουν ότι δεν έχουν απόλυτο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ πέντε
στους δέκα δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις διαδικτυακές επιχειρήσεις. Επίσης έξι στους δέκα ανησυχούν για
τη καταγραφή των προσωπικών τους δραστηριοτήτων από τα κινητά τηλέφωνα και εφαρμογές κινητών
τηλεφώνων. Παράλληλα, έξι στους δέκα ανησυχούν ότι οι αρχές και οι εταιρείες πιθανόν να χρησιμοποιήσουν,
χωρίς την έγκριση του, τις προσωπικές τους πληροφορίες για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους έχουν
δοθεί.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι μόνο μια σημαντική ανησυχία για πολλούς Ευρωπαίους, είναι
επίσης ένα θεμελιώδες δικαίωμα και επομένως πρέπει να διασφαλιστεί. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. είναι η απάντηση στην ανάγκη αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες
EU Data Protection Reform – better data protection for European citizens
Είναι τα δεδομένα σας – πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο
Συχνές απαντήσεις και ερωτήσεις
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
7 βήματα για να είστε έτοιμοι για το νέο GDPR (ενημερωτικό δελτίο για τις επιχειρήσεις)
Καλύτεροι κανόνες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Επαφές για τον Τύπο
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