Μεταρρύθμιση της προστασίας των
δεδομένων στην ΕΕ Ποια είναι τα οφέλη
για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη
Ενημερωτικό δελτίο | Ιανουάριος 2016
Věra Jourová
Επίτροπος Δικαιοσύνης,
Καταναλωτών και Ισότητας των
Φύλων

Η ΕΕ κατέληξε σε πολιτική
συμφωνία σχετικά με
μεταρρύθμιση των κανόνων
προστασίας των δεδομένων.
Το νέο σύνολο κανόνων όχι μόνο θα
αποδώσει και πάλι στους πολίτες τον
έλεγχο των προσωπικών δεδομένων
τους αλλά και θα παράσχει στις
επιχειρήσεις πολλά οφέλη και ευκαιρίες.
Η μεταρρύθμιση θα λειτουργήσει ως
βασικός παράγοντας διευκόλυνσης της
Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δίνοντας τη
δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες
και επιχειρήσεις να επωφεληθούν
πλήρως από την ψηφιακή οικονομία.

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ; ΓΙΑΤΊ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΑΛΛΆΞΕΙ;
Σήμερα οι επιχειρήσεις στην ΕΕ πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη 28 διαφορετικούς
νόμους για την προστασία των δεδομένων.
Ο κερματισμός αυτός είναι μια δαπανηρή
διοικητική επιβάρυνση που καθιστά
δυσκολότερη την πρόσβαση σε νέες αγορές
για πολλές εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ.
Η μεταρρύθμιση θα περιορίσει αυτή τη
γραφειοκρατία. Για παράδειγμα, οι νέοι
κανόνες θα καταργήσουν την τρέχουσα
υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να
ενημερώνουν άλλες εθνικές αρχές

προστασίας των δεδομένων σχετικά με τα
δεδομένα που επεξεργάζονται, η οποία επί
του παρόντος στοιχίζει στις επιχειρήσεις
περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΠΆΡΧΟΥΝ;
Τα άτομα και οι επιχειρήσεις προσδοκούν
τη συνοχή και την ομοιόμορφη εφαρμογή
των κανόνων για την προστασία δεδομένων
σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι, σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %, δήλωσαν
ότι επιθυμούν την ύπαρξη των ίδιων
δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων
σε ολόκληρη την ΕΕ. Η μεταρρύθμιση της
προστασίας των δεδομένων θα βοηθήσει
τις επιχειρήσεις να ανακτήσουν την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ώστε να
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Σύμφωνα
με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2015,
οχτώ στους 10 πολίτες θεωρούν ότι δεν
έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών
δεδομένων τους. Τα δύο τρίτα των πολιτών
ανησυχούν ότι δεν έχουν πλήρη έλεγχο
επί των προσωπικών δεδομένων τους
στο διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις που δεν
προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά
δεδομένα των ατόμων κινδυνεύουν
να χάσουν την εμπιστοσύνη τους. Αυτή
η εμπιστοσύνη, ιδίως στο διαδικτυακό
περιβάλλον, είναι αναγκαία για να
ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν
νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Δικαιοσύνη και
καταναλωτές

EL

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
και Καταναλωτών

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 1: Παροχή
δυνατότητας σε επιχειρήσεις της
ΕΕ να επεκτείνονται πέρα από τα
σύνορα
Μια μικρή διαφημιστική εταιρεία θέλει να
επεκτείνει τις δραστηριότητές της από τη
Γαλλία στη Γερμανία. Οι δραστηριότητές της
επεξεργασίας δεδομένων υπόκεινται, επί του
παρόντος, σε ξεχωριστό σύνολο κανόνων
στη Γερμανία και η εταιρεία θα πρέπει να
συνδιαλλαγεί με μια νέα νομοθετική αρχή.
Οι δαπάνες για νομικές συμβουλές και για
την προσαρμογή των επιχειρηματικών
μοντέλων, ώστε να εισέλθει κανείς σε αυτήν
τη νέα αγορά μπορεί να είναι απαγορευτικές.
Παραδείγματος χάριν, ορισμένα κράτη
μέλη χρεώνουν τέλη κοινοποίησης για την
επεξεργασία δεδομένων.
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ:
Οι νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων
θα καταργήσουν όλες τις υποχρεώσεις
κοινοποίησης και το κόστος που συνδέεται
με αυτές. Ο στόχος του κανονισμού για την
προστασία των δεδομένων είναι να αφαιρέσει
εμπόδια από το διασυνοριακό εμπόριο. Η
μεταρρύθμιση θα διευκολύνει την επέκταση
των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 2: Ισότιμοι όροι
ανταγωνισμού για εταιρείες
της ΕΕ και εταιρείες εκτός ΕΕ
Μια διεθνής εταιρεία με διάφορα
υποκαταστήματα σε κράτη μέλη της ΕΕ
διαθέτει σύστημα διαδικτυακής πλοήγησης
και χαρτογράφησης σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Σήμερα, οι ελεγκτές δεδομένων
που δραστηριοποιούνται πέραν των
συνόρων πρέπει να ξοδεύουν χρόνο και
χρήμα (για νομικές συμβουλές και για την
προετοιμασία των απαιτούμενων εντύπων
ή εγγράφων) για να συμμορφωθούν
με διαφορετικές και, ορισμένες φορές,
αντιφατικές υποχρεώσεις.
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ:
Με τους νέους κανόνες θα θεσπιστεί
ένας ενιαίος ευρωπαϊκός νόμος για
την προστασία των δεδομένων, που θα
αντικαταστήσει το σημερινό ασυνεπές
συνονθύλευμα εθνικών νόμων. Κάθε
εταιρεία, ανεξάρτητα από το αν είναι
εγκατεστημένη στην ΕΕ ή όχι, θα
πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο για
την προστασία των δεδομένων, αν
επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες
της στην ΕΕ. Αυτό το γεγονός δημιουργεί
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες
τις επιχειρήσεις· πρόκειται για θεμιτό
ανταγωνισμό σε έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο

ΠΏΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ, ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΊ
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΧΡΗΜΆΤΩΝ;
Ο κανονισμός θα θεσπίσει έναν ενιαίο πανευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των
δεδομένων έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη μόνον έναν
νόμο και όχι 28. Οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν οφέλη ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων
ετησίως κατ' εκτίμηση.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 3: Περικοπή δαπανών
Αλυσίδα καταστημάτων με έδρα τη Γαλλία έχει εξουσιοδοτημένα καταστήματα σε άλλες
14 χώρες της ΕΕ. Κάθε κατάστημα συλλέγει δεδομένα που αφορούν τους πελάτες και
τα διαβιβάζει στην έδρα της αλυσίδας στη Γαλλία για περαιτέρω επεξεργασία.
ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΚΑΝΌΝΕΣ:
Η γαλλική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται για την επεξεργασία
δεδομένων που γίνεται στην έδρα της εταιρείας, αλλά τα επιμέρους καταστήματα
εξακολουθούν να πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στις αρχές προστασίας δεδομένων
της χώρας τους, για να επιβεβαιώνουν ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Αυτό σημαίνει ότι η έδρα της
εταιρείας πρέπει να συμβουλεύεται κατά τόπους δικηγόρους για όλα τα καταστήματά
της για να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον νόμο. Οι συνολικές δαπάνες για τις
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε όλες τις χώρες υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ:
Ο νόμος για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα είναι ο
ίδιος: μία Ευρωπαϊκή Ένωση - ένας νόμος. Έτσι, θα εκλείψει η ανάγκη να ζητείται
η γνώμη τοπικών δικηγόρων για να εξασφαλιστεί η τοπική συμμόρφωση για τα
εξουσιοδοτημένα καταστήματα. Το αποτέλεσμα είναι άμεση εξοικονόμηση κόστους και
ασφάλεια δικαίου

ΠΏΣ ΘΑ ΕΝΘΑΡΡΎΝΕΙ Η
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΜΑΖΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η
αξία των προσωπικών δεδομένων των
ευρωπαίων πολιτών θα μπορούσε
να αυξάνεται κατά έως σχεδόν 1
τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως έως το
2020. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα παρέχουν
ευελιξία στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα
θα προστατεύουν τα θεμελιώδη
δικαιώματα των ατόμων.
«Η προστασία των δεδομένων εκ
σχεδιασμού και εκ προεπιλογής»
θα καταστεί ουσιώδης αρχή. Θα
παράσχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για
να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν
νέες ιδέες, μεθόδους και τεχνολογίες
για την ασφάλεια και προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Οι επιχειρήσεις

θα έχουν κίνητρα να χρησιμοποιούν
τεχνικές, όπως π.χ. η ανωνυμοποίηση
(απαλοιφή πληροφοριών που επιτρέπουν
την αναγνώριση προσώπων), η
ψευδωνυμοποίηση (αντικατάσταση
υλικού που επιτρέπει την αναγνώριση
προσώπων με τεχνητά αναγνωριστικά
στοιχεία) και η κρυπτογράφηση
(κωδικοποίηση μηνυμάτων έτσι ώστε
μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να μπορούν
να τα διαβάσουν) για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Αν τα προσωπικά
δεδομένα είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα,
δεν είναι πλέον προσωπικά δεδομένα.
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να
ανωνυμοποιηθούν αμετάκλητα απο τις
επιχειρήσεις ή τα ανωνυμοποιημένα
δεδομένα μπορούν επίσης να αποκτηθούν
για να χρησιμοποιηθούν σε μαζικά
δεδομένα.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση
να προβλέπουν και να ενημερώνουν τα
άτομα για τις πιθανές χρήσεις και οφέλη
των μαζικών δεδομένων, ακόμη κι αν τα

Τι είναι τα «μαζικά
δεδομένα»;
Ο όρος «μαζικά δεδομένα»
αναφέρεται σε μεγάλες ποσότητες
διαφορετικών τύπων δεδομένων
που παράγονται από διάφορα είδη
πηγών, όπως π.χ. άνθρωποι, μηχανές
ή αισθητήρες. Τα δεδομένα αυτά
μπορεί να αφορούν πληροφορίες
για το κλίμα, δορυφορικές εικόνες,
ψηφιακές εικόνες και βίντεο, στοιχεία
συναλλαγών ή σήματα GPS. Τα μαζικά
δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν
προσωπικά δεδομένα: δηλαδή, κάθε
πληροφορία που αφορά άτομο και
μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ένα
όνομα, μια φωτογραφία, μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
τραπεζικά στοιχεία, αναρτήσεις σε
ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης,
ιατρικές πληροφορίες ή διεύθυνση IP
υπολογιστή.

ακριβή ειδικά στοιχεία της ανάλυσης δεν
είναι ακόμη γνωστά. Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει επίσης να εξετάσουν κατά πόσο τα
δεδομένα μπορούν να ανωνυμοποιηθούν
για αυτή τη μελλοντική επεξεργασία.
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα τα μη
επεξεργασμένα δεδομένα να διατηρούνται
για μαζικά δεδομένα, προστατεύοντας
παράλληλα τα δικαιώματα των ατόμων.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 4: Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό
Η τεχνολογία σε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό σημαίνει περισσότερες ανταλλαγές
δεδομένων για αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων. Οι
κανόνες προστασίας των δεδομένων συμβαδίζουν με καινοτόμους και προοδευτικές
λύσεις. Για παράδειγμα, σε περίπτωση σύγκρουσης, αυτοκίνητα εξοπλισμένα με
σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall μπορούν να καλέσουν το πιο κοντινό κέντρο
έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα εφικτής και αποτελεσματικής λύσης
σύμφωνα με τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Με τους νέους κανόνες,
η λειτουργία του συστήματος eCall θα καταστεί πιο εύκολη, πιο απλή και πιο
αποτελεσματική όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.
Πρόκειται για αρχή της προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με την οποία, όταν τα
προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για έναν ή περισσότερους σκοπούς δεν θα πρέπει
να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο που να είναι ασύμβατος με τους
αρχικούς σκοπούς. Αυτή η αρχή όμως δεν απαγορεύει την επεξεργασία για διαφορετικό
σκοπό ούτε και τη χρήση «μη επεξεργασμένων δεδομένων» σε αναλύσεις δεδομένων.
Βασικός παράγοντας για να αποφασιστεί κατά πόσον ένας νέος σκοπός είναι ασύμβατος
με τον αρχικό σκοπό είναι κατά πόσο αυτός είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη θα εξετάσει
παράγοντες όπως· οι επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή των ατόμων (π.χ. ειδικές και
στοχευμένες αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένα πρόσωπα) και κατά πόσον ένα άτομο
έχει βάσιμη προσδοκία ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με τον
νέο τρόπο. Έτσι, στο παράδειγμα των οχημάτων χωρίς οδηγό, τα μη επεξεργασμένα
δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει ανάλυση του πεδίου στο οποίο
συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να
αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να γίνει
ανάλυση των ροών κυκλοφορίας, ώστε να μειωθούν οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις..

ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΘΑ ΈΧΟΥΝ
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΈΛΕΓΧΟ. ΠΏΣ ΘΑ
ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΑΥΤΌ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
Το νέο δικαίωμα σε φορητότητα
δεδομένων θα επιτρέψει στα άτομα να
μεταφέρουν τα προσωπικά δεδομένα
τους από έναν πάροχο υπηρεσιών
σε κάποιον άλλο. Οι νεοσύστατες
επιχειρήσεις και οι μικρότερες εταιρείες
θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση
σε αγορές δεδομένων στις οποίες
κυριαρχούν κολοσσοί του ψηφιακού
κόσμου και να προσελκύσουν
περισσότερους καταναλωτές με λύσεις
φιλικές προς την ιδιωτικότητα. Αυτό θα
καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο
ανταγωνιστική.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 5: Οφέλη για άτομα, οφέλη για επιχειρήσεις
Μια νέα μικρή εταιρεία επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά προσφέροντας διαδικτυακό
ιστότοπο ανταλλαγής μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η αγορά διαθέτει ήδη μεγάλους
παίκτες με μεγάλο μερίδιο αγοράς. Βάσει των ισχυόντων κανόνων, κάθε νέος πελάτης
θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ότι θα αρχίσει από την αρχή όσον αφορά τα
προσωπικά δεδομένα που επιθυμεί να παράσχει, ώστε να τοποθετηθούν στον νέο
ιστότοπο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για ορισμένα άτομα, λαμβάνοντας
υπόψη τη μετάβαση στη νέα επιχείρηση.
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ:
Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων θα διευκολύνει τους δυνητικούς πελάτες
να μεταβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον.
Αυτό προάγει τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνει τις νέες επιχειρήσεις στην αγορά.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η «ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΜΊΑΣ
ΣΤΆΣΗΣ» («ONE-STOP SHOP»);

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΙΚΡΌΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ (ΜΜΕ);

Σε μια ενιαία αγορά για δεδομένα, δεν
αρκεί να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες
μόνο στο χαρτί. Οι κανόνες πρέπει να
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες
τις χώρες. Η «υπηρεσία μίας στάσης»
θα εξορθολογίζει τη συνεργασία μεταξύ
των αρχών προστασίας δεδομένων
για θέματα που έχουν επιπτώσεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εταιρείες θα
συναλλάσσονται με μία αρχή και όχι με
28.

Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν πλήρως
από την απλοποίηση του κανονιστικού
περιβάλλοντος. Η ειδική αιτιολογική
σκέψη 11 του κανονισμού καθιστά τη
διάσταση «προτεραιότητα στις μικρές
επιχειρήσεις» της πρότασης ιδιαίτερα
εμφανή.

Αυτό θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου
για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις
θα ωφεληθούν από την ταχύτερη
λήψη αποφάσεων, από έναν και μόνο
συνομιλητή (εξάλειψη των πολλαπλών
σημείων επαφής) και από τη μείωση
των διοικητικών διατυπώσεων. Θα
επωφεληθούν από τη συνοχή των
αποφάσεων, όταν η ίδια δραστηριότητα
επεξεργασίας πραγματοποιείται σε
διάφορα κράτη μέλη.

Για περισσότερες ερωτήσεις:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
Europe Direct: Τηλ. 00 800 67 89
10 11 – δικτυακός τόπος: http://
europa.eu/europedirect/

πολύ μικρό ποσοστό των ΜΜΕ.
Οι ΜΜΕ θα απαλλάσσονται από
την υποχρέωση να συγκεντρώνουν
έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες
επεξεργασίας δεδομένων.

Η ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ
έχει ληφθεί δεόντως υπόψη στις
μεταρρυθμιστικές προτάσεις, ενώ έχει
ληφθεί μέριμνα να μην επιβληθούν
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις
Η μεγάλη πλειονότητα των ΜΜΕ
δεν θα είναι υποχρεωμένη να ορίζει
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
Μόνον οι εταιρείες που ασχολούνται
με δραστηριότητες που παρουσιάζουν
ιδιαίτερους κινδύνους για την προστασία
των δεδομένων (λόγω της φύσης,
της έκτασης ή των σκοπών τους) θα
επηρεαστούν (π.χ. μικρές επιχειρήσεις
αναζήτησης ταλέντων που διενεργούν
ανάλυση των χαρακτηριστικών των
ατόμων). Για τις μικρές επιχειρήσεις,
αυτός δεν θα χρειαστεί να είναι ένας
υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, αλλά
θα μπορούσε να είναι ειδικός σύμβουλος
και, ως εκ τούτου, να είναι πολύ λιγότερο
δαπανηρός.
Όσον αφορά την υποχρέωση διενέργειας
εκτιμήσεων επιπτώσεων σχετικά με την
προστασία δεδομένων, τα κριτήρια είναι
εξαιρετικά αυστηρά καθορισμένα ώστε
να καλύπτουν μόνο πολύ ριψοκίνδυνες
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
(για παράδειγμα, δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε συστήματα αρχειοθέτησης
μεγάλης κλίμακας, τα οποία περιέχουν
γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα
παιδιών). Συνεπώς, για άλλη μια φορά,
οι περιπτώσεις αυτές θα αφορούν ένα
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