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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (σε ισχύ: 25/5/2018) 

ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ GDPR

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
/ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

- Νόμιμη και διαφανής 
συλλογή δεδομένων 
φυσικών προσώπων. Tα 
δεδομένα να 
επικαιροποιούνται.

- Η Επιχείρηση να μπορεί να 
αποδείξει ότι έλαβε 
συγκατάθεση (όταν 
απαιτείται ρητή 
συγκατάθεση).

- Απαγόρευση επεξεργασίας 
ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων π.χ. δεδομένα 
υγείας (εκτός εάν υπάρχει 
εξαίρεση).

- Παροχή πληροφοριών στο 
κοινό για την επεξεργασία 
που πραγματοποιείται από 
την επιχείρηση/Νέα 
Δικαιώματα Πελατών 
Data Policy.  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- Καθορισμός των 
ρόλων “Εκτελών την 
Επεξεργασία” και 
“Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας” σε 
συνεργασίες 
επεξεργασίας 
δεδομένων. Κοινοί 
ρόλοι, κοινές 
ευθύνες. 

- Καταγραφή των 
δεδομένων που 
ανταλλάσσει η 
επιχείρηση με τους 
συνεργάτες της.

- Λήψη εσωτερικών 
τεχνικών και 
οργανωτικών 
μέτρων.

- Διαβιβάσεις σε ΗΠΑ 
και τρίτες χώρες;

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

- Παροχή κάθε πληροφορίας 
που τυχόν ζητηθεί και 
συνεργασία.

- Ανταπόκριση σε έρευνες.
- Παροχή πρόσβασης σε όλα τα 
δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα,
στις εγκαταστάσεις και σε 
εξοπλισμό της επιχείρησης.

- Γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων (data breach).

- Αποφυγή προστίμου μέχρι 
10.000.000 ή μέχρι 2% του 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών 
ή μέχρι 20.000.000 ή μέχρι 
4% του παγκόσμιου κύκλου 
εργασιών π.χ. μη 
συμμόρφωση με εντολή του 
Επιτρόπου ή μη συμμόρφωση 
με κανόνες διαβίβασης εκτός 
ΕΕ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- Διαφύλαξη της 
ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και των 
δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων στο 
χώρο εργασίας.

- Διαφάνεια 
επεξεργασίας, 
διαβίβασης των 
δεδομένων του 
προσωπικού εντός 
της επιχείρησης.

- Έλεγχος κλειστών 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
στο χώρο εργασίας, 
συστήματα GPS 
tracking κλπ.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (σε ισχύ: 25/5/2018) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ CYTA

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
-ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΡΟΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
/ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΡΟΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
(Data Mapping)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
DATA 
PROTECTION 
OFFICER
(DPO)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ
-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
-PRIVACY PORTAL
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (σε ισχύ: 25/5/2018) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (=ΟΙΚΙΑΚΟΙ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ CYTA)

Από 25/5/2018:

- Δικαίωμα συνδρομητή για πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν και να λαμβάνει πληροφορίες (στη
βάση της σύμβασής του).

- Δικαίωμα συνδρομητή να ζητήσει διόρθωση των δεδομένων του.

- Δικαίωμα συνδρομητή στη λήθη, ήτοι δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του υπό τις
προϋποθέσεις του Άρθρου 16 του Κανονισμού.

- Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (data portability).

- Δικαίωμα εναντίωσης (right to object=opt out) σε επεξεργασία που γίνεται για σκοπούς καταρτισμού
προφίλ (profiling) ή για σκοπούς προωθητικών ενεργειών (direct marketing).

- Δικαίωμα συνδρομητή να δώσει και ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

- Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (restriction).

- Δικαίωμα αποζημίωσης φυσικού πρόσωπου εάν ο Υπεύθυνος ή ο Εκτελών την επεξεργασία δεν
ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του με βάση τον Κανονισμό.

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής Cyta

Cyta Privacy Portal
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (σε ισχύ: 25/5/2018) 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προσαρμογή Επιχειρηματικών Προϊόντων

Θέματα Δεδομένων και Ασφάλειας

➢ Υπηρεσίες Cloud (https://www.cyta.com.cy/cloud-services)

➢Web Hosting

Εντολή επεξεργασίας δεδομένων στη βάση συμφωνίας
διαχείρισης δεδομένων
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Ευχαριστώ.

Z/AnnaMaria/Kristia/Νόμος Δεδομένων/Παρουσιάση για Δεδομένα-Infocom 23.5.2018
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https://www.cyta.com.cy

kristia.christou@cyta.com.cy

https://www.cyta.com.cy/

