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Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σημεία συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ, e-Privacy «ορατά» στους χρήστες

 Διαφάνεια – ενημέρωση υποκειμένων ΓΚΠΔ άρθρα 13, 14

 Μέτρα ασφάλειας της επεξεργασίας ΓΚΠΔ άρθρo 32 

 Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
διαφημιστικού περιεχομένου N. 3471/2006 άρθρο 11

 Εγκατάσταση και χρήση cookies N. 3471/2006 άρθρο 4, παρ. 5
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Δράση της Αρχής:   εκτίμηση σημείων συμμόρφωσης 

 Σκοπός Διαπίστωση του τρόπου υλοποίησης των σημείων 
συμμόρφωσης, αποστολή σχετικών συστάσεων, κατευθύνσεων 
ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και υποκειμένων των 
δεδομένων

 Τομείς Ασφαλιστικές εταιρείες, 
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Υπηρεσίες εισιτηρίων
Δημόσιες υπηρεσίες

 Επιλογή Επισκεψιμότητα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 Αριθμός 65 
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Διαφάνεια – Ενημέρωση υποκειμένων

 Στοιχεία υπευθύνου επεξεργασίας 
 Δικαιώματα υποκειμένων
 Άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένων
 Στοιχεία υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 Δυνατότητα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ
 Σκοποί, νομική βάση επεξεργασιών
 Αποδέκτες δεδομένων
 Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης
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Μέτρα ασφάλειας της επεξεργασίας

 Ψηφιακό πιστοποιητικό - υλοποίηση https
 Ισχυρός μηχανισμός εγγραφής
 Πολιτική συνθηματικών
 Διαδικασία ανάκτησης συνθηματικού
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Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων διαφημιστικού 
περιεχομένου

 Λήψη συγκατάθεσης
 Συμμόρφωση με την οδηγία 2/2011
 Δυνατότητα διαγραφής
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 Ενημέρωση
 Συγκατάθεση όπου απαιτείται



Αποτελέσματα της δράσης ανά τομέα συμμόρφωσης (1)
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Αποτελέσματα της δράσης ανά τομέα συμμόρφωσης (2)
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Αποτελέσματα της δράσης ανά κατηγορία υπευθύνου
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Στοιχεία σχετικά με τη μη συμμόρφωση
Διαφάνεια – ενημέρωση υποκειμένων
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Στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις
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Στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις
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Στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις
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Στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις
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Συμπεράσματα …
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Σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα cookies
Ελλιπής ενημέρωση για τις πράξεις επεξεργασίας και τους αποδέκτες
Μεγάλη υστέρηση του Δημοσίου στη διαφάνεια

Ικανοποιητική αναφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων
Βελτίωση στο ζήτημα της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα 
cookies σε σχέση με παλαιότερη κατάσταση
Εκτεταμένος ορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Ικανοποιητικό βασικό επίπεδο ασφάλειας 



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 
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