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Προστασία 
προσωπικών 

δεδομένων και 
δικαίωμα 

πληροφόρησης

 Άρθρο 5Α Σ

Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.
Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με
νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται
για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή
προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες
που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής,
ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους,
τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

 Άρθρο 9ΑΣ

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή,
επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των
προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει



Τα 
δικαιώματα 

του 
υποκειμένου 

των 
δεδομένων 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ



Το δικαίωμα 
της 

ενημέρωσης

Δικαίωμα ενημέρωσης

Για πληροφορίες που 
παρέχονται εάν τα Δ 

δεν έχουν συλλεγεί από 
το υποκείμενο των Δ

Για πληροφορίες που 
παρέχονται εάν τα Δ 
συλλέγονται από το 
υποκείμενο των Δ



Το δικαίωμα 
της 

ενημέρωσης

Άρθρο 12 ΓΚΠΔ

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για
να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία
σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή
και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και
απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία
απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά.

 Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα μέσα, μεταξύ
άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς.

 Όταν ζητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι
πληροφορίες μπορούν να δίνονται προφορικά, υπό την
προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων
είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα.



Το δικαίωμα 
της 

ενημέρωσης

Περιορισμοί

Άρθρο 23.1 ΓΚΠΔ

Άρθρο 
32Ν.4624/2019

(‘Αρθρο 14 ΓΚΠΔ)

Άρθρο 31 
Ν.4624/2019

(Άρθρο 13 ΓΚΠΔ)



Το δικαίωμα 
της 

ενημέρωσης

Περιορισμοί

Αιτιολογική σκέψη 73 ΓΚΠΔ/Άρθρο 23.1 ΓΚΠΔ: Το δίκαιο της
Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων
μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου το πεδίο
εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στο άρθρο 34, καθώς και
στο άρθρο 5, εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
12 έως 22, όταν ένας τέτοιος περιορισμός είναι σύμφωνος
προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Χάρτη και στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση, σέβεται την ουσία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία



Το δικαίωμα της 
ενημέρωσης

για πληροφορίες που 
παρέχονται εάν τα δεδομένα 

συλλέγονται από το 
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 31 Ν.4624/2019 (Άρθρο 13 ΓΚΠΔ)

Δεν υφίσταται η υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, εφόσον:

α) αφορά μια περαιτέρω επεξεργασία αποθηκευμένων σε γραπτή
μορφή δεδομένων, στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας
απευθύνεται άμεσα στο υποκείμενο των δεδομένων, ο σκοπός
είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό συλλογής σύμφωνα με το
ΓΚΠΔ (πχ. για λόγους αρχειοθέτησης που άπτονται του δημόσιου
συμφέροντος, Βλ. αιτιολογική σκέψη 50 ΓΚΠΔ), η επικοινωνία με
το υποκείμενο των δεδομένων δεν γίνεται σε ψηφιακή μορφή
και το ενδιαφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για την
παροχή πληροφοριών κατά τις περιστάσεις της συγκεκριμένης
περίπτωσης, ιδίως όσον αφορά το πλαίσιο εντός του οποίου
συλλέχθηκαν τα δεδομένα θεωρείται ότι δεν είναι υψηλό·



Το δικαίωμα της
ενημέρωσης

για πληροφορίες που
παρέχονται εάν τα δεδομένα
συλλέγονται από το
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 31 Ν.4624/2019 (Άρθρο 13 ΓΚΠΔ)

Δεν υφίσταται η υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, εφόσον:

β) στην περίπτωση του δημόσιου φορέα, θα έθετε σε κίνδυνο την
ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας
και το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας να μην παράσχει τις
πληροφορίες, υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου των
δεδομένων

γ) θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια και το
συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας να μην παράσχει τις
πληροφορίες υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου των
δεδομένων



Το δικαίωμα της
ενημέρωσης

για πληροφορίες που
παρέχονται εάν τα δεδομένα
συλλέγονται από το
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 31 Ν.4624/2019 (Άρθρο 13 ΓΚΠΔ)

Δεν υφίσταται η υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, εφόσον:

δ) θα παρεμπόδιζε τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων και το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας να μην
παράσχει πληροφορίες υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου
των δεδομένων (πχ. ο δανειστής προσπαθεί να προλάβει
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του)

ε) θα έθετε σε κίνδυνο την εμπιστευτική διαβίβαση δεδομένων σε
δημόσιους φορείς (πχ. φορολογικός,τελωνειακός έλεγχος)



Το δικαίωμα της
ενημέρωσης

για πληροφορίες που
παρέχονται εάν τα δεδομένα
συλλέγονται από το
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 31 Ν.4624/2019 (Άρθρο 13 ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει γραπτώς τους λόγους για
τους οποίους απέφυγε να παράσχει πληροφορίες, εκτός από τις
περιπτώσεις του 31.1 (δ) και (ε)

Σε περίπτωση ύπαρξης (προσωρινού ) εμποδίου, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας οφείλει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση
πληροφόρησης,το ανώτατο, εντός 2εβδομάδων μετά την
απομάκρυνση του εμποδίου (πχ. μη λειτουργία πληροφοριακού
συστήματος)

Αν κατά την έναρξη της εντολής ή στο πλαίσιο σχέσης εντολής
διαβιβάσθηκαν από τον πελάτη σε έναν φορέα επαγγελματικού
απορρήτου (πχ.δικηγόρος) δεδομένα τρίτων, ο διαβιβάζων αυτός
φορέας δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (13.3 ΓΚΠΔ), εκτός εάν το
συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για την παροχή
πληροφοριών είναι υπέρτερο



Το δικαίωμα της
ενημέρωσης

για πληροφορίες που
παρέχονται εάν τα δεδομένα
δεν έχουν συλλεγεί από το
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 32 Ν.4624/2019 (Άρθρο 14 ΓΚΠΔ)

Δεν υφίσταται  η υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου:

στην περίπτωση δημόσιων φορέων:

• θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του
υπεύθυνου επεξεργασίας

• θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια
και συνεπώς, το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη
χορήγηση των πληροφοριών υποχωρεί,



Το δικαίωμα της
ενημέρωσης

για πληροφορίες που
παρέχονται εάν τα δεδομένα
δεν έχουν συλλεγεί από το
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 32 Ν.4624/2019 (Άρθρο 14 ΓΚΠΔ)

Δεν υφίσταται  η υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου:

στην περίπτωση ιδιωτικών φορέων:

 θα έβλαπτε τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
ή η επεξεργασία περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
από συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί κατά το ιδιωτικό δίκαιο και
αποσκοπεί στην πρόληψη ζημιών από την τέλεση ποινικών
αδικημάτων, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει υπέρτερο
έννομο συμφέρον για την παροχή πληροφοριών

 ο αρμόδιος δημόσιος φορέας έχει προσδιορίσει στον υπεύθυνο
επεξεργασίας, ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα έθετε σε
κίνδυνο την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια
ασφάλεια, στην περίπτωση της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς
επιβολής του νόμου



Το δικαίωμα της
ενημέρωσης

για πληροφορίες που
παρέχονται εάν τα δεδομένα
δεν έχουν συλλεγεί από το
υποκείμενο των δεδομένων

Άρθρο 32 Ν.4624/2019 (Άρθρο 14 ΓΚΠΔ)

Εφόσον δεν παρέχονται πληροφορίες, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, σε ακριβή, διαφανή,
κατανοητή και ευχερώς προσβάσιμη μορφή, σε σαφή και απλή
γλώσσα.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει γραπτώς τους λόγους για τους
οποίους απέφυγε να παράσχει πληροφορίες.

 Η υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, δεν ισχύει στον βαθμό που μέσω της
εκπλήρωσής της θα αποκαλύπτονταν πληροφορίες, οι οποίες λόγω
της φύσης τους, ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων
τρίτου, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.



Το δικαίωμα της πρόσβασης
του υποκειμένου των

δεδομένων

Άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των
δεδομένων πληροφορίες για:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών

δ)εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα
αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

ε) τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας
για άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του στην εν λόγω
επεξεργασία,



Το δικαίωμα της πρόσβασης
του υποκειμένου των

δεδομένων

Άρθρο 33 Ν.4624/2019

Δεν ισχύει το δικαίωμα πρόσβασης όταν:

το υποκείμενο των δεδομένων δεν ενημερώνεται ή

τα δεδομένα,

αα) καταγράφηκαν μόνο επειδή δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω
νομικών ή κανονιστικών διατάξεων υποχρέωσης διατήρησής τους, ή

ββ) εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προστασίας ή ελέγχου των
δεδομένων και η παροχή πληροφοριών θα απαιτούσε δυσανάλογη
προσπάθεια και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία για άλλους σκοπούς.



Το δικαίωμα της πρόσβασης
του υποκειμένου των

δεδομένων

Άρθρο 33 Ν.4624/2019

Οι λόγοι άρνησης της παροχής πληροφοριών στο υποκείμενο των
δεδομένων πρέπει να τεκμηριώνονται, εκτός εάν μέσω της
γνωστοποίησης των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους
βασίζεται η άρνηση θα ετίθετο σε κίνδυνο ο σκοπός που επιδιώκεται
με την άρνηση παροχής των πληροφοριών.



Το δικαίωμα της εναντίωσης
του υποκειμένου των

δεδομένων

Άρθρο  21 ΓΚΠΔ

Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία του υπεύθυνου
επεξεργασίας με το υποκείμενο των δεδομένων, επισημαίνεται
ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με
σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά
πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη
κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει
επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι
υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.



Το δικαίωμα της εναντίωσης
του υποκειμένου των

δεδομένων

Άρθρο 35 Ν.4624/2019

Το δικαίωμα εναντίωσης δεν εφαρμόζεται έναντι δημόσιου φορέα,
εάν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία, το
οποίο υπερτερεί των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
ή διάταξη νόμου υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας (πχ η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για ανθρωπιστικούς σκοπούς, για
παρακολούθηση επιδημιών, κλπ. Βλ. αιτιολογική σκέψη 14ΓΚΠΔ)



Το δικαίωμα του
υποκειμένου των
δεδομένων στον περιορισμό
της επεξεργασίας των

δεδομένων

Άρθρο 18 ΓΚΠΔ
Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει
ένα από τα ακόλουθα:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται
από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που
επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων
αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα
δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη
θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία
εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του
υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του
υποκειμένου των δεδομένων.
Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον
περιορισμό της επεξεργασίας ενημερώνεται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.



Το δικαίωμα του 
υποκειμένου των 

δεδομένων  στη διόρθωση 
των δεδομένων

Άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να απαιτήσει από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη
διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν. (πχ. λάθος στο όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία
γέννησης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης)

Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο
των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση
ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων
μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.



Το δικαίωμα του
υποκειμένου των
δεδομένων στη διαγραφή
των δεδομένων

Άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα
σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση και δεν
υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία

παράνομα,
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να

τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του
δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος
επεξεργασίας και

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με
την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών
(συγκατάθεση παιδιού)



Το δικαίωμα του
υποκειμένου των
δεδομένων στη διαγραφή
των δεδομένων

Άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται να τα διαγράψει λαμβάνει
εύλογα μέτρα, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας
που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το
υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους
υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή
αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα δεν μπορούν να διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία
είναι απαραίτητη για:

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και
του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την
επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους
μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον
υπεύθυνο της επεξεργασίας,



Το δικαίωμα του
υποκειμένου των
δεδομένων στη διαγραφή
των δεδομένων

Άρθρο 17 ΓΚΠΔ

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας
υγείας

 δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς
σκοπούς,εφόσον το δικαίωμα διαγραφής είναι πιθανόν να
καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την
επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

 ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.



Το δικαίωμα του
υποκειμένου των
δεδομένων στη διαγραφή
των δεδομένων

Άρθρο 34 Ν.4624/2019

Δεν υφίσταται το δικαίωμα διαγραφής σε περίπτωση:

α. μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης της
αποθήκευσης δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα
μεγάλη προσπάθεια και

β. το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή δεν
θεωρείται σημαντικό,

γ. εάν η διαγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόμιμες ή συμβατικές
περιόδους διατήρησης

 Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή αντικαθίσταται από τον
περιορισμό της επεξεργασίας

Δεν υφίσταται το δικαίωμα διαγραφής, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος
επεξεργασίας έχει λόγους να πιστεύει ότι η διαγραφή θα ήταν επιζήμια
για τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των
δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας, εάν η
ενημέρωση αυτή δεν είναι αδύνατη ή δεν συνεπάγεται δυσανάλογη
προσπάθεια.



Το δικαίωμα του 
υποκειμένου των 

δεδομένων  στη μη 
αυτοματοποιημένη λήψη  

αποφάσεων, 
περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ 

Άρθρο 22 ΓΚΠΔ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε
απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία
παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά
με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν:

είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του
υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των
δεδομένων,

επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους
στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο
προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των
δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του
υποκειμένου των δεδομένων ή

 βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των
δεδομένων.



Το δικαίωμα του
υποκειμένου των
δεδομένων στη φορητότητα
των δεδομένων

Άρθρο 20 ΓΚΠΔ
 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει
παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,
καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον
υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, όταν:

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και
β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων το

υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας
διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο
επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει
ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το δικαίωμα στη φορητότητα, δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες άλλων.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΑΠΔΠΧ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 25/2019 - Προσφυγή κατά της άρνησης του φορέα
εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης Google να ικανοποιήσει
αίτημα κατάργησης συνδέσμου (link) από τα αποτελέσματα
αναζήτησης, με βάση το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντα.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 3/2019 - Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από τον
Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 4/2019 - Προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο για
μη ενημέρωση ασθενούς του σχετικά με διαβίβαση δεδομένων
ιατρικού του φακέλου σε τρίτον για δικαστική χρήση (διαδικασία
εργατικών διαφορών).

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.152/2017-Μη ικανοποίηση δικαιώματος αντίρρησης
από ιστοσελίδες ειδησεογραφικού χαρακτήρα ιδίως λόγω
σημαντικής χρονικής καθυστέρησης. Πρόστιμα και συστάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.91/2017 - Άδεια στον ΟΑΕΔ για πρόσβαση υποψήφιου
σε διαγωνισμό βάσει του Ν. 2643/1998 σε ευαίσθητα δεδομένα
συνυποψήφιων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Ελληνικών Δικαστηρίων

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:171/2019 ΑΠ,1319/2019 ΜΠΑθ,
5825/2019 ΜΠΑθ, 1817/2018 ΣτΕ, 169/2018 ΕιρΘΕΣ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:133/2018 ΣτΕ,1923/2006ΑΠ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ:945/2018ΕΦΘΕΣ, 2251/2005ΣτΕ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:2965/2017 ΣτΕ



Συμπερασματικές 
Παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη 4 του  ΓΚΠΔ 2016/679

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να
προορίζεται να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Το δικαίωμα στην προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα.
Πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και
να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα.
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