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Περιεχόμενα

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

TOP 5 
ΜΕΤΡΩΝ 

2019ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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H μεγαλύτερη πρόκληση για την εφαρμογή 

του GDPR συναντάται στον χώρο της Υγείας 

αφού αφορά τη διαχείριση ευαίσθητων 

δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα Ευαίσθητα Δεδομένα

Γενετικά 

Δεδομένα

Βιομετρικά 

Δεδομένα

Δεδομένα 

Υγείας
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Πρόστιμο σε νοσοκομείο της 
Πορτογαλίας-400.000 ευρώ

PRIVACY ADVOCATE
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Παραβίαση της αρχής ελαχιστοποίησης 
(άρθρο 5 παρ. γ και 83 παρ 5α- πρόσβαση 
σε υπερβολικό αριθμό χρηστών
150.000 ευρώ

Παραβίαση των αρχών 

ακεραιότητας και 

εμπιστευτικότητας ως συνέπεια 

μη εφαρμογής τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων για 

παρεμπόδιση πρόσβασης σε 

προσωπικά δεδομένα από  μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες 

άρθρο 5 στ.

150.000 ευρώ

.

1

2 3

Ανικανότητα του καταγγελόμενου 

να διασφαλίσει συνεχή 

εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, 

διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα 

των συστημάτων και υπηρεσιών 

καθώς και την εφαρμογή των 

τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων για να διασφαλίσει 

επαρκές επίπεδο ασφαλείας.

Άρθρο 32

100.000 ευρώ
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Get ready for some 

enforcement action in 2019

The big take away?
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KAI ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; ;
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KAI ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; ;
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.

Privacy Advocate

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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. 

Eλλιπής εκπαίδευση προσωπικού
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. 

Ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού



12ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Τακτική διεξαγωγή 

σεμιναρίων

.

1

2
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα 

δοθεί στο προσωπικό θα είναι

• "role-based" 

• επικεντρωμένο σε 

κινδύνους από την 

επεξεργασία που εκτελεί το 

κάθε τμήμα.
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.

Privacy Advocate

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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Απουσία άσκησης ελέγχου της αντίστοιχης διαδικασίας και από τον εκτελούντα 

Παραδείγματα:
• Το ίδιο το προσωπικό προκαλεί διαρροή π.δ. 
• Τρίτος εξωτερικός συνεργάτης προκαλεί διαρροή π.δ.
• Φυσικές καταστροφές 

Έλλειψη διαδικασίας αντιμετώπισης 

περιστατικού παραβίασης

Έλλειψη διαδικασίας αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων
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Πραγματοποίηση άσκησης 

υποθετικού περιστατικού 

παραβίασης 

Προσομοίωση 

αντιμετώπισης του 

περιστατικού σε 

συνεργασία με τον 

εκτελούντα προμηθευτή.1

2

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
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.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Pr ivacy  Advocate

Privacy Advocate



17

Σε περίπτωση που η εταιρεία επικοινωνήσει μαζί του (π.χ μετά από ένα έτος), θα μπορεί να 

επικαλεστεί ότι υπάρχει παραβίαση

Έλλειψη διαφάνειας απέναντι στο 

υποκείμενο των δεδομένων

Κατά τη διάρκεια διαδικασιών πρόσληψης, το Υποκείμενο των Δεδομένων δεν έχει λάβει το σχετικό 

Data Protection Notice

Δεν γνωρίζει το χρόνο διατήρησης, ούτε μπορεί να ασκήσει π.χ. δικαίωμα 

διόρθωσης
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Σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων 

σε όλα τα επίπεδα 

δραστηριοτήτων

2

1

Σύνταξη Data Protection 

Notice και διαβεβαίωση ότι 

έχει παραδοθεί στο υποκείμενο

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
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.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Pr ivacy  Advocate

Privacy Advocate
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ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έλλειψη διαδικασιών και πολιτικής για νέους εισερχόμενους-

μεταθέντες και αποχωρούντες υπαλλήλους.

Οι εργασίες και δραστηριότητες που διεξάγονται καθημερινά μόνο 

στη βάση της «καλύτερης δυνατής προσπάθειας», είναι πιο 

επιρρεπείς στο ανθρώπινο λάθος σε σύγκριση με διαδικασίες που 

έχουν συνταχθεί επίσημα, έχουν δοκιμασθεί και ελεγχθεί.

Οι ανεπίσημες διαδικασίες δεν μπορούν να μετρηθούν σωστά 

γεγονός που αυξάνει τα ποσοστά αποτυχίας για το παρόν και το 

μέλλον.

Το προσωπικό που έχει αυξημένη πρόσβαση στα συστήματα και 

τα δεδομένα ποικίλλει, και μπορεί να έχουν αυξημένα δικαιώματα 

για παράδειγμα και υπάλληλοι από το ΙΤ και από το HR. 

Privacy Advocate
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Σύνταξη και εφαρμογή πολιτικής  

πρόσληψης / μετάθεσης/ 

αποχώρησης 

Επαναπροσδιορισμός στα 

δικαιώματα πρόσβασης  

σε π.δ των υπαλλήλων

.

2

1

3

Υπογραφή 

συμβάσεων 

εχεμύθειας

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
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.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Pr ivacy  Advocate

Privacy Advocate
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. 

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
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. 

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Δεν εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση στα συστήματα

Επίπτωση:

Βασικό μέτρο ασφαλείας του GDPR δεν εφαρμόζεται. (άρθρο 32 παρ. 1α)
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ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Εφαρμογή 

κρυπτογράφησης κατά την 

διαβίβαση των 

αποτελεσμάτων μέσω 

email.

To κλειδί θα το έχει μόνο 

ένας.

.

2

1

3

Όπου η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου, η 

επικοινωνία θα κρυπτογραφείται μέσω πρωτοκόλλων 

κρυπτογράφησης (TLS/SSL).

Ενεργοποίηση 

κρυπτογράφησης του 

σκληρού δίσκου των 

σταθμών εργασίας
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AΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ 

SERVER

Ο διακομιστής σε κεντρικό κτήριο δεν βρίσκεται 

σε ξεχωριστό δωμάτιο server.

Επίπτωση:

Σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος 

χάνονται όλα τα δεδομένα

Υπάλληλος που εργάζεται στον χώρο προκαλεί 

βλάβη στον server.

Privacy Advocate



27ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ

Αυτόματο σύστημα 

καταστολής πυρκαγιάς, 

αποκλειστικό σύστημα 

κλιματισμού κλειστού 

ελέγχου

.

1
Ο σέρβερ βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο κλειδωμένο

με ειδικά μέτρα προστασίας.

Αδιάλειπτη 

τροφοδοσία ρεύματος 

(UPS) θα εφαρμοστεί 

στην αίθουσα που 

βρίσκεται ο 

διακομιστής

2
3
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AΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤA

E-MAIL

Xρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δεν είναι 

εταιρικές για αποστολή αποτελεσμάτων

Επίπτωση:

Δεδομένα που στέλνονται μέσω gmail.com 

δίνονται ελεύθερα στην Google για scan που δεν 

συνίσταται. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος εφόσον 

μιλάμε για ευαίσθητα π.δ. 

PRIVACY ADVOCATE 
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Εφαρμογή πολιτικής για ορθή 

χρήση των email.

1

2
Aπαγόρευση και 

μπλοκάρισμα 

λογαριασμών Gmail

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ



TΟP 5
ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

02
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΟ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
05

03

EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01

30

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



.
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Ο δρόμος του GDPR , είναι ένα ταξίδι χωρίς σταματημό που 

όμως προσφέρει στους οργανισμούς την ευκαιρία να 

εξελιχθούν, να αναδεικνύουν την ποιότητα τους και να 

αποδείξουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά και με συνέπεια 

τους ασθενείς και τους συνεργάτες τους.

Η προστασία της ιδιωτικότητας δεν αποτελεί εμπόδιο για 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, όταν εφαρμόζεται σωστά.


