Μεταρρύθμιση της προστασίας
των δεδομένων στην ΕΕ:

Περισσότερα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία
των δεδομένων για τους Ευρωπαίους πολίτες

Στις μέρες μας, 250 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο στην Ευρώπη. Όλοι
μας κοινοποιούμε ολοένα και περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε στο πλαίσιο της
δικτυοτραπεζικής, των ηλεκτρονικών αγορών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή της ηλεκτρονικής
υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
EUΤο δικαίωμά σας για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων είναι κάτι που πρέπει να διαφυλαχθεί. Υπάρχουν πολλοί
δυνητικοί κίνδυνοι, όπως η κοινολόγηση άνευ αδείας, η υπεξαίρεση
ταυτότητας ή η διαδικτυακή κακοποίηση, για να αναφέρουμε μερικά μόνο
παραδείγματα. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους στην ΕΕ.
Οι νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα εφαρμόζονται από
τις 25 Μαΐου 2018 και θα σας δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και θα βελτιώσουν
την ασφάλεια τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα;
Είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο
ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Για παράδειγμα: το
όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση οικίας, η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα τοποθεσίας.
(Για περισσότερες πληροφορίες: άρθρο 4 παράγραφος
1 του Κανονισμού)

ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
> Το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς και κατανοητές
πληροφορίες για το ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα
επεξεργάζεται και γιατί τα επεξεργάζεται. (Άρθρα 12-14 του Κανονισμού)

> Το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει ένας οργανισμός
και σας αφορούν. (Άρθρο 15 του Κανονισμού)

> Το δικαίωμα να ζητάτε από έναν πάροχο
υπηρεσιών να διαβιβάσει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακ τ ήρα που σας
αφορούν σε άλλον πάροχο υπηρεσιών, π.χ. όταν αλλάζετε
δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης ή όταν αλλάζετε πάροχο υπηρεσιών
νέφους. (Άρθρο 20 του Κανονισμού)

>>

> Το δικαίωμα «στη λήθη». Θα μπορείτε να ζητείτε τη διαγραφή των

προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία τους και
εφόσον δεν συντρέχουν θεμιτοί λόγοι για μια εταιρία να συνεχίζει τη διατήρησή τους.
Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε το όνομα σας σε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης
και τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ένα παλαιό άρθρο εφημερίδας
σχετικά με προ πολλού εξοφληθείσα οφειλή σας, θα μπορείτε να ζητήσετε από τη μηχανή
αναζήτησης να διαγράψει τους συνδέσμους. (Άρθρο. 17 του Κανονισμού)

> Σε περιπτώσεις όπου εταιρείες χρειάζονται τη συγκατάθεσή σας για την

επεξεργασία των δεδομένων σας, θα πρέπει να σας τη ζητάνε και να δηλώνουν με
σαφήνεια πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν. Η συγκατάθεσή σας πρέπει να αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών
σας και να παρέχεται με θετική ενέργεια εκ μέρους σας. Επομένως, οι εταιρείες δεν
θα μπορούν να κρύβονται πίσω από μακροσκελείς νομικούς όρους και προϋποθέσεις
που δεν διαβάζετε ποτέ. (Άρθρο 4 παράγραφος 11 και άρθρο 7 του Κανονισμού)

> Ε άν τα δεδομένα σας χαθούν ή κλαπούν, και εάν αυτή η παραβίαση θα
μπορούσε να σας βλάψει, η εταιρεία που προκάλεσε την παραβίαση των δεδομένων οφείλει
να σας ενημερώσει (καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων) χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν η εταιρία δεν το κάνει αυτό μπορεί να της επιβληθεί
πρόστιμο. (Άρθρο 33-34 του Κανονισμού)

> Καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Τα παιδιά

μπορεί να έχουν μικρότερη επίγνωση των κινδύνων και των συνεπειών της κοινοποίησης
δεδομένων καθώς και των δικαιωμάτων τους. Για αυτόν τον λόγο, τυχόν πληροφορίες
που απευθύνονται συγκεκριμένα σε ένα παιδί θα πρέπει να προσαρμόζονται έτσι ώστε
να είναι εύκολα προσβάσιμες και να είναι γραμμένες σε σαφή και απλή γλώσσα. (Άρθρο
8 του Κανονισμού)

> Πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώµατά σας όσον αφορά την προστασία
των δεδοµένων; Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον οργανισµό που διατηρεί τα δεδοµένα σας. Και µπορείτε πάντα να

υποβάλετε µια καταγγελία στην εθνική αρχή προστασίας δεδοµένων ή να προσφύγετε σε εθνικό δικαστήριο. Η αρχή προστασίας
δεδοµένων µπορεί να επιβάλλει ένα συγκεκριµένο φάσµα κυρώσεων στους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων της αναστολής
ή της διακοπής της επεξεργασίας δεδοµένων και της επιβολής προστίµου.

Εάν έχετε υποστεί ζηµίες, µπορείτε επίσης να ζητήσετε αποζηµίωση προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη κατά του οργανισµού ή να
ζητήσετε από µια µη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων να σας εκπροσωπήσει.
Επικοινωνήστε µε την εθνική ΑΠ∆ https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_el
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