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Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση Facebook/Cambridge Analytica αποδεικνύουν ότι ήταν σωστή η επιλογή
της ΕΕ να προτείνει και να εφαρμόσει, μέσω του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων
(ΓΚΠΔ), μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του πλαισίου της για την προστασία των δεδομένων.
Οι κανόνες του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων θα τεθούν σε εφαρμογή από τις
25 Μαΐου 2018. Θα επιφέρουν σειρά βελτιώσεων στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται
μελλοντικά οι παραβιάσεις των κανόνων για την προστασία των δεδομένων:

ΣΑΦΗΣ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΗΜΕΡΑ
Συχνά, οι επιχειρήσεις εξηγούν τις πολιτικές τους
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας με
τρόπο μακροσκελή και περίπλοκο

ΑΥΡΙΟ
Οι πολιτικές σχετικά με την προστασία της
ιδιωτικότητας θα πρέπει να είναι γραμμένες σε
γλώσσα σαφή και απλή

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΗΜΕΡΑ
Μερικές φορές, οι επιχειρήσεις εκλαμβάνουν τη
σιωπή του χρήστη ως συγκατάθεσή του στην
επεξεργασία των δεδομένων του ή αποκρύπτουν
το αίτημα για συγκατάθεση σε μακροσκελείς,
νομικίστικους όρους και προϋποθέσεις — που
κανείς δεν διαβάζει

ΑΥΡΙΟ
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει παράσχει
προηγουμένως θετικά τη συγκατάθεσή του για
να μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τα
δεδομένα του. Η σιωπή δεν αποτελεί συγκατάθεση
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

Ο χρήστης μπορεί να μην ενημερώνεται όταν τα
δεδομένα του διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν
σαφώς τον χρήστη για κάθε τέτοια διαβίβαση

Μερικές φορές, οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν και
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
για σκοπούς διαφορετικούς απ’ αυτούς που είχαν
δηλώσει αρχικά, χωρίς να ενημερώσουν σχετικά
τον χρήστη

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συγκεντρώνουν
και να επεξεργάζονται δεδομένα μόνο για σαφώς
καθορισμένο σκοπό. Θα υποχρεούνται να
ενημερώνουν τον χρήστη για κάθε νέο σκοπό
επεξεργασίας δεδομένων του

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αλγορίθμους για τη
λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρήστη με βάση
τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. κατά
την υποβολή αίτησης δανείου)· ο χρήστης συχνά
δεν το γνωρίζει

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν
τον χρήστη αν η λήψη της απόφασης είναι
αυτοματοποιημένη και να του παρέχουν τη
δυνατότητα να αμφισβητήσει την απόφαση
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ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

Συχνά, οι επιχειρήσεις δεν ενημερώνουν τους
χρήστες για περιπτώσεις παραβίασης, για
παράδειγμα κλοπής, των δεδομένων τους

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενημερώνουν
τους χρήστες χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση
επιζήμιας παραβίασης δεδομένων

Συχνά, ο χρήστης δεν μπορεί να πάρει τα δεδομένα
του από μία επιχείρηση και να τα μεταφέρει σε
άλλη, ανταγωνίστρια επιχείρηση

Ο χρήστης θα μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα
του, για παράδειγμα σε άλλη πλατφόρμα μέσου
κοινωνικής δικτύωσης

Ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες αν
θελήσει να λάβει αντίγραφο των δεδομένων που
κάποια επιχείρηση τηρεί σχετικά με τον ίδιο

Ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα
δεδομένα του που τηρεί οποιαδήποτε επιχείρηση,
καθώς και δικαίωμα να λάβει αντίγραφο των
δεδομένων αυτών

Ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες αν
θελήσει να πετύχει τη διαγραφή των δεδομένων
του

Οι χρήστες θα διαθέτουν ένα σαφώς καθορισμένο
«δικαίωμα στη λήθη» (δικαίωμα διαγραφής), με
σαφείς εγγυήσεις

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

Οι αρχές προστασίας δεδομένων έχουν
περιορισμένα μέσα και δυνατότητες συνεργασίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων, στο οποίο συμμετέχουν και οι 28
αρχές προστασίας δεδομένων, θα έχει την εξουσία
να παρέχει καθοδήγηση και ερμηνευτικές
κατευθύνσεις, καθώς και να λαμβάνει δεσμευτικές
αποφάσεις στις περιπτώσεις που ορισμένη απόφαση
αφορά περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ

Οι αρχές δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα
ή μπορούν να επιβάλλουν περιορισμένα μόνο
πρόστιμα όταν μια επιχείρηση παραβιάζει τους
κανόνες

Οι 28 αρχές προστασίας δεδομένων θα διαθέτουν
εναρμονισμένες εξουσίες και θα μπορούν να
επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις ύψους
έως 20 εκατομμυρίων ευρώ ή έως το 4 % του
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας

Δείτε τον διαδικτυακό οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της προστασίας των
δεδομένων — διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:

europa.eu/dataprotection

Print ISBN 978-92-79-87748-3
PDF ISBN 978-92-79-87733-9

doi:10.2775/20189
doi:10.2775/350569

NA-01-18-603-EL-C
NA-01-18-603-EL-N

