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Τπεύθςνορ Δπεξεπγαζίαρ ή Δκηελών;
Τπεύθςνορ Δπεξεπγαζίαρ

 Γηθεγφξνο/Γηθεγνξηθφ Γξαθείν πνπ εθπξνζσπεί
ηνλ πειάηε ηνπ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ θαη
ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα
απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα
ζεσξείηαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο

 Γηθεγνξηθφ Γξαθείν πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε

ην λφκν δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηειεί γηα ην
ζθνπφ απηφ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γηθεγνξηθνχ
Σπιιφγνπ Θεζζαινλίθεο
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Δκηελών ηην επεξεπγαζία

 Γηθεγφξνο / Γηθεγνξηθφ Γξαθείν πνπ παξέρεη

άιινπ είδνπο ππεξεζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα
λνκηθέο ζπκβνπιέο, θαηάξηηζε ζπκβνιαίσλ θαη
γεληθά εμσδηθαζηεξηαθέο δηεπζεηήζεηο

 Γηθεγφξνο / Γηθεγνξηθφ Γξαθείν πνπ παξέρεη
ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ λνκηθνχ ζπκβνχινπ
νξγαληζκψλ θαη / ή άιισλ εηαηξεηψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαζηεξηαθψλ ή
εμσδηθαζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ
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ςσνέρ επυηήζειρ πος αθοπούν Γικηγόποςρ

 Ιδηψηεο δηθεγφξνο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ησλ

πειαηψλ ηνπ έσει ςποσπέυζη ηήπηζηρ Απσείος
Γπαζηηπιοηήηυν όηαν δικαιολογείηαι από ηην
δπαζηηπιόηηηα ηος
 Ιδηψηεο δηθεγφξνο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ησλ
πειαηψλ ηνπ, θαηά θαλφλα, δελ έρεη ππνρξέσζε
δηεμαγσγήο εθηίκεζεο αληηθηχπνπ (Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29).
Τπάπσοςν όμυρ και εξαιπέζειρ
 Η επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη θαη είλαη λφκηκε φηαλ δηελεξγείηαη
γηα ην ζθνπφ δεκνζίεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο
νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ή φηαλ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο
ζθνπνχο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο
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Γπάζη ηος Γπαθείος πος αθοπά ειδικά
ζηο δικηγοπικό κόζμο και ζηο Γικαζηικό
ζώμα
 Παξνπζηάζεηο ζε φινπο ηνπο Γηθεγνξηθνχο Σπιιφγνπο
 Παξνπζίαζε ζηελ Έλσζε Γηθαζηψλ
 Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε δηθεγφξνπο θαη Γηθαζηέο ζην

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ζρεηηθά

κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα --TRAIN_GR_CY”

 Σπζηάζεηο πξνο Πξφεδξν ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά
κε ηε δεκνζίεπζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ηελ πηνζέηεζε
εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ
νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο
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Γπάζη ηος Γπαθείος μεηά ηην εθαπμογή ηος
Κανονιζμού

 Γιεξαγυγή Γιοικηηικών Δλέγσυν: απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2018
κέρξη ζήκεξα, ην Γξαθείν κνπ έρεη δηεμάγεη 8 Γηνηθεηηθνχο
Διέγρνπο.

•
•
•
•
•
•
•
•

Σηελ ζπιινγή βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζην Αεξνδξφκην Λάξλαθαο
Σε εηαηξεία παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ
Σε Τξάπεδα
Σε αζθαιηζηηθή εηαηξεία
Σηνλ ΟΠΑΠ Κχπξνπ
Σηνλ ΚΟΑ
Σε ηδησηηθή εηαηξεία ε νπνία ελεξγεί σο αλάδνρνο/εθηειψλ ηνπ ΚΟΑ
Σε μελνδνρείν κεγάιεο δηεζλνχο αιπζίδαο

 Αποηέλεζμα ηος ελέγσος, ζηιρ πλείζηερ πεπιπηώζειρ
Παξαηεξήζεηο – ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο νξγαληζκνχο
πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Αξρείνπ Γξαζηεξηνηήησλ,
ηήξεζε επαξθψλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ θιπ.
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Ρόλορ ηος DPO ζηα πλαίζια ηος
διοικηηικού ελέγσος
Έρεη ζεκαληηθφ ξφιν:
• Γηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηεο Δπηηξφπνπ θαη
ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο ζε φιεο ηηο δεηνχκελεο
πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα.
• Παξίζηαηαη ζηνλ έιεγρν θαη παξέρεη φιεο ηηο
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα.
• Γηαζθαιίδεη φηη ν έιεγρνο δηεμάγεηαη νκαιά θαη
απνηειεζκαηηθά.
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 Γιεπεύνηζη ςποθέζευν πος αθοπούν παπαβιάζειρ









πποζυπικών δεδομένυν απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2018 κέρξη ζήκεξα,
ην Γξαθείν κνπ έρεη ιάβεη 42 Γλσζηνπνηήζεηο παξαβίαζεο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο θπξίσο αθνξνχλ ζε παξαβίαζε
ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο
Έλεγσορ ηυν απσείυν Γπαζηηπιοηήηυν θαη ζηα πιαίζηα
δηεξεχλεζεο απιψλ παξαπφλσλ
Γιεπεύνηζη και παπακολούθηζη διαζςνοπιακών ςποθέζευν
IMI – Τν Γξαθείν καο είλαη Lead Authority ζε 9 ππνζέζεηο
Παπακολούθηζη επγαζιών ηυν ςπό-ομάδυν ηος
ςμβοςλίος Πποζηαζίαρ Γεδομένυν κφλν εμ απνζηάζεσο
Γιεπεύνηζη παπαπόνυν απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2018 κέρξη ζήκεξα,
ην Γξαθείν κνπ δέρηεθε 349 παξάπνλα, απφ ηα νπνία ηα 114
αθνξνχζαλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα (spam)
Έκδοζη Αποθάζευν απφ ηηο 25 Μαΐνπ 2018 κέρξη ζήκεξα, ην
Γξαθείν κνπ έρεη εθδψζεη 11 Απνθάζεηο
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Σελεςηαίερ Αποθάζειρ

 Απώλεια ιαηπικού θακέλος από δημόζιο

νοζοκομείο - επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο χςνπο
€5.000
 Δπεξεπγαζία ειδικών καηηγοπιών πποζυπικών
δεδομένυν από γιαηπό – πξνεηδνπνίεζε ζηνλ Καζ’ νπ
ην παξάπνλν ηαηξφ
 Γημοζιοποίηζη, ζε ένηςπη και ηλεκηπονική
μοπθή, ονομάηυν και θυηογπαθιών
αζηςνομικών-ανακπιηών ζηο αεποδπόμιο
Λάπνακαρ - Δπηβιήζεθε ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο €10.000 γηα
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5(1)(γ) ηνπ Καλνληζκνχ (αξρήο ηεο
ειαρηζηνπνίεζεο) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (επεμεξγαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκε λνκηθή βάζε γηα
ηελ επεμεξγαζία)
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 Κοινοποίηζη πποζυπικών δεδομένυν δημόηη ζε

ηπίηο άηομο – επίπιεμε ζηνλ Καζ’ νπ ην παξάπνλν
 Υπήζη πποζυπικού ηλεκηπονικού ηασςδπομείος για
άλλο ζκοπό – επίπιεμε ζηνλ Καζ’ νπ ην παξάπνλν
 Δγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ΚΚΒΠ ζε γπαθεία
ιδιυηικήρ εηαιπείαρ και καηαγπαθή ζε σώπο
εξςπηπέηηζηρ πελαηών - επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο
χςνπο €5.000
 Άπνηζη δικαιώμαηορ ππόζβαζηρ από Πανεπιζηήμιο
ζηιρ αξιολογήζειρ και ζςζηαηικέρ επιζηολέρ
ανεξάπηηηυν κπιηών - απζηεξή πξνεηδνπνίεζε γηα
πηνζέηεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ, απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα
πξφζβαζή ηνπο ζε αμηνινγήζεηο αλεμάξηεηψλ θξηηψλ.
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 Αποζηολή ανεπιθύμηηυν διαθημιζηικών

μηνςμάηυν sms και email – Δπηβνιή δηάθνξσλ
ρξεκαηηθψλ πνηλψλ
 Κλήζειρ και μηνύμαηα πολιηικού πεπιεσομένος
και/ή πποώθηζηρ ςποτηθιόηηηαρ – Δπηβνιή
δηάθνξσλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ
 Αςηεπάγγεληη έπεςνα μεηά από δημοζιεύμαηα
ζηον ηύπο αναθοπικά με διαπποή πποζυπικών
δεδομένυν από εηαιπεία παποσήρ
ηηλεπικοινυνιακών ςπηπεζιών – Δπηβνιή ρξεκαηηθήο
πνηλήο χςνπο €10.000
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Απμόδια Δποπηική Απσή

• Αλεμάξηεηε, ρσξίο εμσηεξηθέο επηξξνέο, δελ δεηεί νχηε ιακβάλεη
νδεγίεο απφ θαλέλαλ

• Τα κέιε ηεο δηνξίδνληαη κε δηαθαλή δηαδηθαζία θαη απέρνπλ απφ θάζε
πξάμε αζπκβίβαζηε πξνο ηα θαζήθνληά ηνπο

• Γηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο
πφξνπο θαη ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο

• Γηαζέηεη δηθνχο ηεο ππαιιήινπο

• Υπφθεηηαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν ν νπνίνο δελ επεξεάδεη ηελ
αλεμαξηεζία ηεο θαη δηαζέηεη δηθφ ηεο εηήζην πξνυπνινγηζκφ

• Τα κέιε θαη νη ππάιιεινη δεζκεχνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ
απφξξεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θαη κεηά ην πέξαο απηήο

• Γηα λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, ηα πξνζφληα,

ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ κειψλ (δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 6

ρξφληα)
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Δξοςζίερ Δπιηπόπος

 Δηζάγνληαη απμεκέλεο εμνπζίεο
•
•
•
•
•
•

Δγθξίλεη πηζηνπνηεηηθά θαη θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο
Πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ
Παξέρεη δηαπίζηεπζε ζε θνξείο πηζηνπνίεζεο
Δθδίδεη γλψκεο γηα ζρέδηα θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη ηα
εγθξίλεη
Δγθξίλεη δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο
Δγθξίλεη ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο

 Δπηβάιιεη απμεκέλα δηνηθεηηθά πξφζηηκα
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ημανηικόηεπερ ππόνοιερ ηος Ν. 125(Ι)/2018
• Η επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη θαη είλαη λφκηκε

φηαλ δηελεξγείηαη απφ δηθαζηήξηα ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνηηθήο ηνπο
αξκνδηφηεηαο
γηα
ζθνπνχο
απνλνκήο
ηεο
δηθαηνζχλεο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ην ζθνπφ δεκνζίεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο νπνηνπδήπνηε
δηθαζηεξίνπ ή απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζην πιαίζην ησλ
εμνπζηψλ ηεο
• Δπηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ
ζθνπφ δεκνζίεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ή
φηαλ είλαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.
• Δπηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ ζε δεκφζηα αξρή ή θνξέα γηα ηελ εθπιήξσζε
θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή γηα ηελ
άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο
• Όηαλ αθνξά ζε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ
απεπζείαο ζε παηδί, ε ζπγθαηάζεζε είλαη ζχλλνκε εάλ ην παηδί είλαη
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ
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• Η επεμεξγαζία γελεηηθψλ θαη βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο
•
•
•
•
•
•

αζθάιηζεο πγείαο θαη δσήο απαγνξεχεηαη (κφλν κε ζπγθαηάζεζε)
Σπλδπαζκφο ζπζηεκάησλ αξρεηνζέηεζεο κεγάιεο θιίκαθαο
επηηξέπεηαη κφλν γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εθφζνλ
πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο
Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δχλαηαη λα εθαξκφζεη κέηξα γηα
πεξηνξηζκφ, ελ φισ ή ελ κέξεη, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα άξζξα 12,
18, 19 θαη 20 ηνπ Καλνληζκνχ δηθαησκάησλ
Απαιιαγή απφ ηελ επζχλε αλαθνίλσζεο παξαβίαζεο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππφ πξνυπνζέζεηο
Γηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηχπνπ κεηά ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ ή
θαλνληζηηθψλ κέηξσλ
Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα θαηαξηίδεη θαη λα δεκνζηνπνηεί θαηάινγν
πξάμεσλ επεμεξγαζίαο φπνπ επηβάιιεηαη ν νξηζκφο ΥΠΓ ή / θαη λα
δεκνζηνπνηεί θαηάινγν ΥΠΓ κε ηα ζηνηρεία επαθήο ηνπο
Η δηαπίζηεπζε ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο
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• Γηαβίβαζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηε ρψξα ή ζε
•
•
•

•

δηεζλή νξγαληζκφ αθφηνπ ελεκεξσζεί ν Δπίηξνπνο θαη αθνχ
δηελεξγεζεί εθηίκεζε αληηθηχπνπ
Ο Δπίηξνπνο δηνξίδεηαη απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην γηα πεξίνδν έμη
(6) εηψλ
Δπηπξφζζεηα ησλ άξζξσλ 57 θαη 58 ηνπ Καλνληζκνχ, ν Δπίηξνπνο
έρεη επηπξφζζεηα θαζήθνληα θαη εμνπζίεο
Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή εηδηθψλ
θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη
αδηθήκαηα ε νπνία δηελεξγείηαη γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ή
αθαδεκατθνχο ζθνπνχο ή ζθνπνχο θαιιηηερληθήο ή ινγνηερληθήο
έθθξαζεο είλαη λφκηκε, λννπκέλνπ φηη νη ζθνπνί απηνί είλαη
αλάινγνη πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν θαη ζέβνληαη ηελ νπζία ησλ
δηθαησκάησλ φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Φάξηε Θεκειησδψλ
Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε
Γηθαίσκα επεμεξγαζίαο θαη πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ βξίζθνληαη ζε επίζεκα έγγξαθα πνπ
θαηέρεη δεκφζηα αξρή ή θνξέαο γηα εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ
δηελεξγείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ
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Γιοικηηικέρ κςπώζειρ ζε δημόζια απσή / δημόζιο
θοπέα
• Η Δπίηξνπνο επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζε δεκφζηα αξρή ή

•
•
•
•

•

δεκφζην θνξέα πνπ αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο κε θεξδνζθνπηθήο
θχζεσο, ην νπνίν φκσο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο
ρηιηάδεο επξψ (€200.000)
Δληνιή ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο/εθηεινχληα λα παξάζρνπλ
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία
Γηεμαγσγή έξεπλαο κε ηε κνξθή ειέγρνπ
Δηδνπνίεζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο/εθηεινχληα γηα εηθαδφκελε
παξάβαζε
Πξφζβαζε Δπηηξφπνπ ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλα δηαηεξεί ν
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο/εθηειψλ γηα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
Πξφζβαζε Δπηηξφπνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππεχζπλνπ
επεμεξγαζίαο/εθηεινχληα (πεξηιακβαλνκέλσλ θάζε εμνπιηζκνχ θαη
κέζνπ επεμεξγαζίαο)
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• Απεπζχλεη πξνεηδνπνηήζεηο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο /εθηεινχληα
• Απεπζχλεη επηπιήμεηο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο /εθηεινχληα
• Γίλεη εληνιή ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο /εθηεινχληα γηα
•

•
•
•
•
•

ζπκκφξθσζε ζηα αηηήκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
Γίλεη εληνιή ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο /εθηεινχληα λα θαζηζηνχλ
ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο ζχκθσλεο κε ηνλ Καλνληζκφ
Γίλεη εληνιή ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα αλαθνηλψλεη ηελ
παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ
Να επηβάιιεη πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ πεξηνξηζκφ, πεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο απαγφξεπζεο ηεο επεμεξγαζίαο
Γίλεη εληνιή δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ
Απνζχξεη ηελ πηζηνπνίεζε ή δηαηάδεη ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο λα
απνζχξεη έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ είρε εθδνζεί
Γίλεη εληνιή γηα αλαζηνιή ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ ζε απνδέθηε
ζε ηξίηε ρψξα ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ
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Ποινικά αδικήμαηα δςνάμει
ηος Ν. 125(Ι)/2018
Γιαππάηηει ποινικό αδίκημα ςπεύθςνορ επεξεπγαζίαρ ο
οποίορ:

• Γελ ηεξεί αξρείν δξαζηεξηνηήησλ ή δελ επηθαηξνπνηεί ή
αξλείηαη λα ζέζεη ζηνλ Δπίηξνπν θαηφπηλ αηηήκαηνο ή παξέρεη
ςεπδείο, αλαθξηβείο, ειιηπείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην αξρείν απηφ, δελ ζπλεξγάδεηαη ή εκπνδίδεη ή
παξαθσιχεη ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ Δπηηξφπνπ, δελ
γλσζηνπνηεί ή/θαη δελ αλαθνηλψλεη παξαβίαζε δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δελ δηελεξγεί εθηίκεζε αληηθηχπνπ,
εκπνδίδεη ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δηαβηβάδεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ζε ηξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ θαηά παξάβαζε
ηνπ Καλνληζκνχ, δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ θαη ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
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 Γιαππάηηει ποινικό αδίκημα εκηελών ηην
επεξεπγαζίαρ ο οποίορ:

• Γελ ηεξεί αξρείν δξαζηεξηνηήησλ ή δελ επηθαηξνπνηεί ή

αξλείηαη λα ζέζεη ζηνλ Δπίηξνπν θαηφπηλ αηηήκαηνο ή
παξέρεη ςεπδείο, αλαθξηβείο, ειιηπείο ή παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αξρείν απηφ, δελ ελεκεξψλεη
ακειιεηί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα παξαβίαζε
δεδνκέλσλ, εκπνδίδεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
δηαβηβάδεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηε
ρψξα ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ, δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ.
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 Γιαππάηηει ποινικό αδίκημα:
• Φνξέαο πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγεί ή δελ αλαθαιεί
•

•

πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42
ηνπ Καλνληζκνχ
Πξφζσπν
πνπ
ρσξίο
δηθαίσκα
επεκβαίλεη
κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
Γεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο θνξέαο πνπ πξνβαίλεη ζηνλ
ζπλδπαζκφ
ζπζηεκάησλ
αξρεηνζέηεζεο
κεγάιεο
θιίκαθαο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ Ν. 125(Ι)/2018
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 Ποινή θςλάκιζηρ πος δεν ςπεπβαίνει ηα 3 έηη ή σπημαηική ποινή



πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ €30.000 ή και οι δύο αςηέρ ποινέρ
Όηαλ ην αδίθεκα πξνζβάιιεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Γεκνθξαηίαο ή
πξνθαιεί θίλδπλν γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο ή
απεηιεί ηελ εζληθή αζθάιεηα:
Ποινή θςλάκιζηρ πος δεν ςπεπβαίνει ηα 5 έηη ή ζε σπημαηική
ποινή πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ €50.000 ή και ζηιρ δύο αςηέρ
ποινέρ

• Πξφζσπν πνπ εκπνδίδεη ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
• Φνξέαο πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγεί ή δελ αλαθαιεί πηζηνπνίεζε, βάζεη
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Καλνληζκνχ,
• Πξφζσπν πνπ δηαβηβάδεη πξνζσπηθά ζε ηξίηε ρψξα / δηεζλή
νξγαληζκφ θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ
• Πξφζσπν πνπ δηαβηβάδεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ηξίηε ρψξα /
δηεζλή νξγαληζκφ θαηά παξάβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επέβαιε ε
Δπίηξνπνο βάζεη ησλ άξζξσλ 17 ή 18 ηνπ Νφκνπ 125(Ι)/2018
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 Ποινή θςλάκιζηρ πος δεν ςπεπβαίνει ηο 1 έηορ ή

σπημαηική ποινή πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ €10.000 ή
και οι δύο αςηέρ ποινέρ

• Πξφζσπν πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
•

Καλνληζκνχ θαη ηνπ Νφκνπ 125(Ι)/2018
Πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ
αξρεηνζέηεζεο κεγάιεο θιίκαθαο θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ 125(Ι)/2018

ΗΜ.: εάλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ
επεμεξγαζία είλαη δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο θνξέαο,
νομική εςθύνη θέπει ο επικεθαλήρ ή ηο ππόζυπο
πος αζκεί οςζιαζηική διοίκηζη ηηρ δημόζιαρ απσήρ
ή ηος δημόζιος θοπέα
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Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!
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Γπαθείο Δπιηπόπος Πποζηαζίαρ Γεδομένυν
Πποζυπικού Υαπακηήπα

Ιάζνλνο 1, 1082 Λεπθσζία
Τ.Θ. 23378, 1682 Λεπθσζία
Τει: 22818456, Φαμ: 22304565
E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
www.dataprotection.gov.cy
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