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ΓΝΩΜΗ 1/2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ –ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ  
 

 
ΜΕΡΟΣ Α – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
2.1. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο ερμηνευτικό άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679,  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν 
στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.»    

 
2.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(1)(β) του Κανονισμού, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας (στην προκειμένη περίπτωση η Συντεχνία) έχει υποχρέωση να διασφαλίζει 
ότι, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει είναι για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους 
σκοπούς και ότι αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο 
ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (αρχή του περιορισμού του σκοπού). 
 
Επίσης, βάσει του εδαφίου (γ) της παρ. (1) του ίδιου άρθρου, η Συντεχνία θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι, τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα 
αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (αρχή της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων).  
 
2.3.  Με βάση τα πιο πάνω, η κοινοποίηση (αναλυτικής) κατάστασης που περιλαμβάνει 
οικονομικά δεδομένα των εργαζομένων (μελών σε Συντεχνίες), εμπίπτει στις διατάξεις του 
Κανονισμού. 
 
2.4. Το άρθρο 6 του Κανονισμού προβλέπει τα εξής: 
«1. Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, 
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο 
των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του 
υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,  
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του 
υπευθύνου επεξεργασίας, 
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δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 
υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, 
ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας,  
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των 
συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων 
είναι παιδί.  
 
Το στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται 
από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  
 
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν πιο ειδικές διατάξεις για την 
προσαρμογή της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά στην 
επεξεργασία για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ε), καθορίζοντας 
ακριβέστερα ειδικές απαιτήσεις για την επεξεργασία και άλλα μέτρα προς εξασφάλιση 
σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για άλλες ειδικές περιπτώσεις 
επεξεργασίας όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧ.  
 
3. Η βάση για την επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ε) 
ορίζεται σύμφωνα με:  
α) το δίκαιο της Ένωσης, ή  
β) το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.  
Ο σκοπός της επεξεργασίας καθορίζεται στην εν λόγω νομική βάση ή, όσον αφορά στην 
επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), είναι η αναγκαιότητα της 
επεξεργασίας για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η 
εν λόγω νομική βάση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την προσαρμογή της 
εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων: τις γενικές 
προϋποθέσεις που διέπουν τη σύννομη επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας· τα 
είδη των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα οικεία υποκείμενα των 
δεδομένων· τις οντότητες στις οποίες μπορούν να κοινοποιούνται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τους σκοπούς αυτής της κοινοποίησης· τον περιορισμό του 
σκοπού· τις περιόδους αποθήκευσης· και τις πράξεις επεξεργασίας και τις διαδικασίες 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση σύννομης και 
θεμιτής επεξεργασίας, όπως εκείνα για άλλες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπως 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧ. Το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους 
ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου συμφέροντος και είναι ανάλογο προς τον 
επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό. 
 
4. Όταν η επεξεργασία για σκοπό άλλο από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των 
δεδομένων ή στο δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο αποτελεί 
αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση των 
σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο η επεξεργασία για άλλο σκοπό είναι συμβατή με 
τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:  
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α) τυχόν σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας,  
β) το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως 
όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και του υπευθύνου 
επεξεργασίας,  
γ) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το 
άρθρο 9, ή κατά πόσο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες και αδικήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 10,  
δ) τις πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα 
των δεδομένων,  
ε) την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση ή 
ψευδωνυμοποίηση.». 
 
2.5. Βάσει του άρθρου 13 του Κανονισμού, το οποίο αφορά στις πληροφορίες που 
παρέχονται εάν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το υποκείμενο των 
δεδομένων, η εταιρεία-εργοδότης οφείλει να ενημερώσει τους εργοδοτούμενους για την 
επικείμενη κοινοποίηση οικονομικών δεδομένων τους στη Συντεχνία καθώς και για το 
σκοπό της κοινοποίησης, εκτός εάν ήδη τους έχει ενημερώσει.  
 
Παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο 13: 

«1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων 
συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη 
λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων 
όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά 
περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, 
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, 
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, 
δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,ε) τους αποδέκτες ή τις 
κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως, στ) κατά 
περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη 
ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί 
αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. 
 
2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά το 
υποκείμενο των δεδομένων: 
α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό 
διάστημα,  
β) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, 
γ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά στο υποκείμενο των δεδομένων και 
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δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των 
δεδομένων, 
δ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή 
του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 
ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 
στ) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, 
ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει 
πρόσβαση το κοινό, 
ζ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον 
στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 
καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το 
υποκείμενο των δεδομένων.  
 
3.   Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο 
υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες 
για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. 
 
4.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το υποκείμενο των 
δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες.». 
 
2.6. Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 14 του Κανονισμού που αφορά στις πληροφορίες 
που παρέχονται εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των 
δεδομένων, η Συντεχνία έχει υποχρέωση ενημέρωσης των μελών της για τη 
λήψη/κοινοποίηση από την εταιρεία-εργοδότη οικονομικών δεδομένων που τους αφορούν 
καθώς και το σκοπό της λήψης/κοινοποίησης εκτός εάν ο εργοδότης-εταιρεία ήδη τους 
ενημέρωσε . 
Παρατίθεται αυτούσιο το άρθρο 14: 
1.   Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο 
των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά 
περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, 
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, 
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, 
δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ενδεχομένως, 
στ) κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη 
ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί 
αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. 
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2.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά το 
υποκείμενο των δεδομένων: 
α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό 
διάστημα, 
β) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, 
γ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος 
αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, 
δ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή 
του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 
ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 
στ) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, 
ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει 
πρόσβαση το κοινό, 
ζ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον 
στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 
καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το 
υποκείμενο των δεδομένων. 
 
3.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2: 
α) εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις 
οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
β) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία 
με το εν λόγω υποκείμενο των δεδομένων, ή 
γ) εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.  

 
4.   Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχει 
στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, 
πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. 
 
5.   Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται εάν και εφόσον: 
α) το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, 
β) η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης 
προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 
στατιστικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 
παράγραφος 1 ή εφόσον η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
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παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την 
επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ 
άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό, 
γ) η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο παρέχει τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των 
δεδομένων ή 
δ) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά 
δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου που ρυθμίζεται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης 
τήρησης απορρήτου. 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
Υπό το φως όλων των πιο πάνω, οι εταιρείες-εργοδότες έχουν υποχρέωση 
κοινοποίησης/παροχής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που 
αποκόπτεται από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, ο οποίος είναι μέλος στη Συντεχνία, 
δεδομένου ότι: 
 
(α) Τα εν λόγω ποσά είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σε θέση η Συντεχνία να 
εκτελέσει τα καθήκοντα της βάσει του άρθρου 35 του περί Συντεχνιών Νόμου  
 
και 
 
(β) οι υπάλληλοι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί. 
 
 
 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 
 
18 Ιουλίου 2018 


