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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προσωπικά Δεδοµένα
«κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων
πλην των ανώνυµων δεδοµένων που δεν είναι σε θέση να
ταυτοποιήσουν κάποιο πρόσωπο»

Υποκείµενο Δεδοµένων:
Α) Γενικά: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα,
και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί
Β) Ηλ. επικοινωνίες: "συνδροµητής", κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει συνάψει σύµβαση µε φορέα παροχής διαθέσιµων στο
κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την παροχή των
υπηρεσιών αυτών
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Βασικοί Ρόλοι
ØΥπεύθυνος
Επεξεργασίας
(Controller)

ØΕκτελών την
Επεξεργασία
(Processor)

«οποιοσδήποτε καθορίζει το
σκοπό και τον τρόπο
επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός»

«οποιοσδήποτε επεξεργάζεται
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
για λογαριασµό υπεύθυνου
επεξεργασίας, όπως φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος
οργανισµός»

Βασικοί Ρόλοι
ØΑποδέκτης δεδοµένων (Recipient)

«το φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε
άλλος οργανισµός, στον οποίο
ανακοινώνονται ή µεταδίδονται
τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν
πρόκειται για τρίτο ή όχι»

Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα: µε
αποστολή την εποπτεία της
εφαρµογής του νόµου, την
διενέργεια ελέγχων, την
έκδοση Οδηγιών, την απονοµή
κυρώσεων

Επεξεργασία:
Κάθε ενέργεια πάνω στα προσωπικά δεδοµένα
Κατόπιν Πλήρους ενηµέρωσης Υποκειµένου Δεδοµένων
(Data Subject) για:
α) σκοπό επεξεργασίας
β) αποδέκτες δεδοµένων
γ) τόπος επεξεργασίας
δ) χρόνος αποθήκευσης τους

Προηγούµενη Συγκατάθεση (opt – in)
Ø κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεση

Ø και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού
προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδοµένα

Ø Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς
αναδροµικό αποτέλεσµα

[ Ισχύουν για όλα τα είδη cloud: private, public, intermediate,
hybrid κλπ

CLOUD ENVIRONMENT [ Multiple player
environment
ü Πελάτης (Client) [ Υπεύθυνος Επεξεργασίας
ü Πάροχος Cloud (Provider) [ Εκτελών την Επεξεργασία
ü Υπεργολάβοι του Παρόχου (Subcontractors) [ Εκτελούντες την
Επεξεργασία / Αποδέκτης Δεδοµένων
ü Όσο πιο περίπλοκη (complex) η αλυσίδα της επεξεργασίας
(processing chain) µέσα στο Cloud τόσο πιο περίπλοκα και τα
νοµικά ζητήµατα
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Σηµαντικό κριτήριο [ Διευκρίνιση των Ρόλων του
κάθε «Παίκτη»
ü Ποιος είναι ο Controller
α) Ποιος θέτει τον σκοπό και τα µέσα της επεξεργασίας
β) Ποιος είναι υπεύθυνος απέναντι στο Data Subject και στις Αρχές για τη σύννοµη
επεξεργασία των δεδοµένων
γ) Πιθανότητα ύπαρξης πολλαπλών (multiple) Controllers

ü Ποιος/οι είναι οι Processor και οι Αποδέκτες των δεδοµένων
α) καταγραφή των συµµετεχόντων στο cloud processing chain
β) κατανοµή των υποχρεώσεων και των ευθυνών
γ) παροχή συγκεκριµένων διευκρινίσεων και δεσµεύσεων για την παροχή των
«κατάλληλων» οργανωτικών και τεχνικών µέτρων ασφαλείας
δ) συµφωνία για συγκεκριµένο τόπο επεξεργασίας δεδοµένων
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
(WP29/05/12)
ü Έλλειψη ελέγχου πάνω στα δεδοµένα (Lack of Control) από τον
Controller και από το Data Subject
α) Ο Controller δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγχει πλήρως την εφαρµογή των
«κατάλληλων» τεχνολογικών & οργανωτικών µέτρων
β) Κίνδυνος στην ακεραιότητα των δεδοµένων και επίταση του κινδύνου µη
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε αυτά ιδίως κατά τη χρήση shared systems &
infrastructures
γ) κίνδυνος για τη διαθεσιµότητα και την πρόσβαση στα δεδοµένα λόγω τεχνικών
προβληµάτων στα συστήµατα του cloud
δ) κίνδυνος για τα δικαιώµατα του Data Subject λόγω καθυστέρησης ή άρνησης
απόκρισης (responsiveness) του Provider στα αιτήµατα του Controller.

ΛΥΣΗ [ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ PROVIDER
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
(WP29/05/12)
ü Έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης για την
επεξεργασία (Lack of Transparency)
α) Ο Controller δεν είναι πλέον σε θέση γνωρίζει µε ακρίβεια τον
τόπο της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδοµένων και τον
χρόνο της αποθήκευσής τους
β) Κίνδυνος ανατροπής του συστήµατος Προηγούµενης
Ενηµερωµένης Συγκατάθεσης (opt-in) του Data Subject
γ) Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ποιος νόµος εφαρµόζεται
και ποια δικαστήρια είναι τα αρµόδια??

ΛΥΣΗ [ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ PROVIDER
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Η ευθύνη του Controller
• Συγκεντρώνει όλη την ευθύνη και τις υποχρεώσεις

• Υποχρέωση του Controller να επιλέξει τον Provider που του
παρέχει τα µεγαλύτερα εχέγγυα για την προστασία των
δεδοµένων

• Δεν µπορεί να επικαλεστεί την ύπαρξη Standard Terms και την
αδυναµία διαπραγµάτευσης αυτών

• Ο Provider θα πρέπει να εφαρµόζει τη νοµοθεσία (νοµική
ασφάλεια) [ συγκριτικό εµπορικό πλεονέκτηµά του για την
αύξηση της πελατείας του
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Σχέση Controller – Provider
Υποχρεωτική Έγγραφη συµφωνία
üΔιασφάλιση Διαφάνειας
(Transparency) σε όλο το
processing chain

üΕξασφάλιση των
«κατάλληλων» επιπέδων
ασφαλείας ανάλογων προς
την κατηγορία των δεδοµένων
και το είδος της επιχείρησης

üΜετάθεση όλων των
υποχρεώσεων και στους
λοιπούς αποδέκτεςsubcontractors

üSLA µε ελάχιστα όρια
(αντικειµενικά και µετρήσιµα)
και ποινές (penalties) σε
περίπτωση µη εφαρµογής

Σχέση Controller – Provider
Υποχρεωτική Έγγραφη συµφωνία

üΕπεξεργασία µόνον στο
πλαίσιο του σκοπού που είχε
αρχικά θέσει ο Controller

üΕξασφάλισης πρόσβασης
στα δεδοµένα µόνον από
ειδικώς εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα που πληρούν τα
εχέγγυα του νόµου

üΧρόνος διατήρησης των
δεδοµένων [ ορισµένος και
ελεγχόµενος από τον
Controller

üΧρόνος απόκρισης του
Provider σε θέµατα άσκησης
δικαιωµάτων του Data
Subject (π.χ. πρόσβασης)

Σχέση Controller – Provider
Υποχρεωτική Έγγραφη συµφωνία

üΧρόνος απόκρισης του
Provider σε θέµατα που
άπτονται των νοµικών
υποχρεώσεων του Controller
απέναντι στις Αρχές

üΔιασφάλιση της
εµπιστευτικότητας των
δεδοµένων

Διεθνής Μεταφορά Δεδοµένων εκτός ΕΕ

Ø Αφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας

Ø Ειδική Άδεια από την ΑΠΔΠΧ για συγκεκριµένη χώρα/ες

Ø ΗΠΑ [ Safe Harbor

Ø Binding Corporate Rules (BCR) – Standard Contractual
Clauses
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Availability
[ διασφάλιση της
δυνατότητας
πρόσβασης στα
δεδοµένα (ιδίως όταν
αυτά αποµακρυσµένα)
Confidentiality
[ διασφάλιση ότι τα
δεδοµένα θα
παραµείνουν
εµπιστευτικά και µη
προσβάσιµα από µη
εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα

Integrity
[ διασφάλιση ότι τα
δεδοµένα δεν
αλλοιώνονται είτε
δολίως είτε από
τυχαίο γεγονός

Transparency
[ διασφάλιση ότι θα
είναι γνωστά τα
πρόσωπα και ο
σκοπός επεξεργασίας
σε όλο το processing
chain

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Isolation
[ επεξεργασία των
δεδοµένων µόνον για
τον σκοπό για τον οποίο
έχουν εξαρχής
συλλεχθεί

Portability [ ρήτρες
προς αποφυγή του
φαινοµένου vendor
lock in λόγω
αδυναµίας
φορητότητας των
δεδοµένων σε νέο
Provider

Intervenability
[ εξασφάλιση της
δυνατότητας άσκησης
των νοµίµων
δικαιωµάτων του Data
Subject πάνω στα
δεδοµένα του

Accountability
[ απόδοση
«λογαριασµού» για τις
τεχνικές και τα µέσα
που χρησιµοποιεί ο
Provider

