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WP29: Guidelines on DPOs 
Ποιος ΔΕΝ μπορεί να είναι DPO 

 

“As a rule of thumb, conflicting positions may include senior 
management positions (such as chief executive, chief operating, chief 
financial, chief medical officer, head of marketing department, head 
of Human Resources or head of IT departments) but also other roles 
lower down in the organisational structure if such positions or roles 
lead to the determination of purposes and means of processing”. 
 

Δεν μπορεί να διορισθεί ως DPO ο IT manager 
εταιρίας. Η Αρχή επέβαλλε πρόστιμο σε 
εταιρία και αξίωσε την αντικατάσταση του 
DPO. 

Χ 
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Εσωτερικός ή εξωτερικός DPO? 

 

Εσωτερικός 
DPO 

Εξωτερικός 
DPO 
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WP29: Guidelines on DPOs 
Best Practices 

 

Καθορισμός θέσεων 
που είναι ενδεχομένως 

ασύμβατες με τα 
καθήκοντα του DPO 

Κατάρτιση εσωτερικού 
κανονισμού με 

γνώμονα την αποτροπή 
των συγκρούσεων 

συμφερόντων 

Σύνταξη πιο γενικών 
εξηγήσεων περί των 

συγκρούσεων 
συμφερόντων 

Ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης 

γύρω από το ζήτημα της 
ανεξαρτησίας του DPO 
και της μη σύγκρουσης 

συμφερόντων 

Διασφάλιση ότι η 
ανακοίνωση για την 

πλήρωση της θέσης του 
DPO ή η σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών 
είναι επαρκώς ακριβείς 

και λεπτομερείς ώστε να 
αποτρέπονται οι 

συγκρούσεις 
συμφερόντων.  
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Τι γίνεται όταν διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων? 
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O DPO θα πρέπει να ενημερώσει τον οργανισμό και να 

προτείνει δυνατότητες για να ξεπεραστεί η σύγκρουση.  

       

Μια περίπτωση μπορεί να είναι π.χ. η πρόταση αυτο-εξαίρεσης 
από την εξέταση μιας περίπτωσης καταγγελίας ενός 
υποκειμένου. Best practice αποτελεί ο διορισμός ενός 
αναπληρωτή DPO.  

Εάν ο DPO δεν ενημερώσει τον οργανισμό και στη συνέχεια 
αποκαλυφθεί ότι ο DPO είχε ενεργήσει ή συμβουλεύσει κατά 
τρόπο που παράλληλα εξυπηρετούσε δικά του συγκρουόμενα 
συμφέροντά, ή ζημιώνοντας κάποιο υποκείμενο δεδομένων ή 
και τον ίδιο τον οργανισμό, τότε ιδρύεται ένας δίκαιο λόγος 
για την αντικατάσταση του DPO. 
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