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Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 679/2016 για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων 

 
και του Νόμου 125(Ι)/2018 

 

 
 

 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 
 

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου 

Επίτροπος Προστασίας  

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

                                                       17 Οκτωβρίου 2019 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 

Καθορίζει τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας 

των προσωπικών δεδομένων, τα μέσα για την επίτευξη 

των σκοπών αυτών καθώς και την πολιτική και τα 

μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση του απορρήτου και 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 το προσωπικό αποτελεί μέρος του Υπεύθυνου  
Επεξεργασίας 
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           Κυριότερες Υποχρεώσεις 

 1. Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: 

• Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ΚΑΙ οι 
βασικές δραστηριότητες της Αρχής συνιστούν πράξεις 
επεξεργασίας που απαιτούν τακτική και συστηματική 
παρακολούθηση των υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα 

 

2. Τήρηση αρχείων των δραστηριοτήτων 

    επεξεργασίας: 

    Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι 
περιστασιακή ΚΑΙ ενδεχομένως να προκαλέσει κίνδυνο για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων (π.χ. παίκτες) 
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 3. Υποχρέωση τήρησης της ασφάλειας της επεξεργασίας: 

•  Αξιολόγηση/εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν 
από την επεξεργασία (π.χ. από παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον 
εξυπηρετητή/φακέλους, διαρροή δεδομένων κ.λ.π.) 

    και  

• εφαρμογή μέτρων για μετριασμό τους π.χ. μέσω 
κρυπτογράφησης 
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   Λήψη μέτρων για φυσική ασφάλεια: 
 

• Έλεγχος φυσικής πρόσβασης π.χ  ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός σε δωμάτια ασφαλείας με ελεγχόμενη και 
περιορισμένη πρόσβαση, φάκελοι σε φωριαμούς που 
κλειδώνουν 

 

• Ασφάλεια από φυσικές καταστροφές ή κακόβουλες 
πράξεις 

 

• Προστασία φορητών μέσων αποθήκευσης / Κλειδαριές 
ασφαλείας  

 

         Λήψη μέτρων για τεχνική ασφάλεια  

• Antivirus /ασφάλεια επικοινωνιών και λογισμικού  

• Firewalls  

• Backups (να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος)  

• Επίπεδα πρόσβασης  
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4.  Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων (τεχνικών και 
οργανωτικών) τόσο κατά τη στιγμή καθορισμού 
των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή 
της επεξεργασίας, που να διασφαλίζουν ότι, 
υφίστανται επεξεργασία  μόνο τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό της 
επεξεργασίας 

 

5. Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων 
ασφάλειας: 

     Π.χ. η Αρχή ανακαλύπτει ότι μέλος του προσωπικού 
κοινοποίησε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 
σε φάκελο εξεταζόμενης υπόθεσης σε συνάδελφο-φίλο 
του, δημόσιο υπάλληλο 
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6. Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβιάσεων ασφάλειας: 

• Η παραβίαση ανακοινώνεται αμέσως στο επηρεαζόμενο άτομο 
όταν υπάρχει ψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες του 

• Περιγράφεται η φύση της παραβίασης και τα ληφθέντα μέτρα 

• Στην ιστοσελίδα του Γραφείου υπάρχει αναρτημένο 
τυποποιημένο έντυπο «Γνωστοποίησης περιστατικού 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων» 

 

7. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου: 

• Διενεργείται συστηματική και εκτενής αξιολόγηση 
προσωπικών πτυχών φυσικών προσώπων, η οποία βασίζεται 
σε συστηματική επεξεργασία, περιλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που 
παράγουν έννομα αποτελέσματα για τα φυσικά πρόσωπα ή το 
επηρεάζουν σημαντικά 
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 8. Τήρηση των δικαιωμάτων που μπορούν να 

ασκήσουν οι πολίτες: 
 

• Δικαίωμα ενημέρωσης 

• Δικαίωμα πρόσβασης – σχετική Ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου μου  

    « το δικαίωμα πρόσβασης με βάση τον ΓΚΠΔ, είναι κάτι 
εντελώς ξεχωριστό και δεν πρέπει να συγχέεται με 
τις πρόνοιες του άρθρου 43(6) του περί Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 
(158(Ι)/99) οι οποίες επιτρέπουν σε θιγόμενο πρόσωπο 
από έκδοση διοικητικής πράξης, να υποβάλει αίτηση προς 
το αρμόδιο διοικητικό όργανο, όπως λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου». 
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 8. Τήρηση των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκήσουν 

οι πολίτες: 
 

• Δικαίωμα διόρθωσης 

• Δικαίωμα διαγραφής «Δικαίωμα στη λήθη» (υπό 
περιορισμούς) 

• Δικαίωμα περιορισμού 

• Δικαίωμα εναντίωσης 

• Δικαίωμα αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ  
 

 

 

 

 

 

 

 


