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Φόρμα Αναφόρας Παραβίασης Πρόσωπίκων Δεδόμενων
Δομή, φόρμα και ότι χρειάζετε να κάνετε σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, ή περιστατικού
ασφαλείας

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οικιακά γραφεία

Πνευματικά Δικαιώματα © DreamWeaver.Gr - - Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, πώληση ή προώθηση του παρόντος,
συμεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, καταγραφών, ή οποιδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή μηχανικό
είδος καταγραφής, χωρίς την γραπτή άδεια του δημιουργού.
Προειδοποίηση: Αυτός ο οδηγός και η αναφορά παρέχεται μόνο για γενικές συμβουλές, και παρ’όλο που
επιχειρούμε να το κάνουμε όσο πιο ακριβές και βοηθητικό γίνεται, δεν θεωρείται νομικά έγκυρη συμβουλή
και προτείνουμε να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό στη νομοθεσία για προστασία προσωπικών δεδομένων
και παραβιάσεις ασφαλείας προσωπικών δεδομένων, ή κάποιον εκπαιδευμένο αξιωματούχο στην
ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
Η DreamWeaver.Gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά λάθη, παραβλέψεις, ή δράσεις εταιρειών που
χρησιμοποιούν αυτόν τον οδηγό ή τα πρότυπα αναφορών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ ΗΡΩΝ & DREAMWEAVER.GR

1

2
Contents
Φόρμα Αναφοράς Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων .....................................................................................1
1. Επικυρώστε την παραβίαση ..........................................................................................................................4
2. Δώστε Προτεραίοτητα Στην Άμεση Προστασία ..............................................................................................5
3. Ερευνήστε και Καθορίστε τη Σοβαρότητα .....................................................................................................5
4. Κατανοήστε Τις Υποχρεώσεις Σας .................................................................................................................5
Πώς Να Συμπληρώσετε Την Αναφορά....................................................................................................................6
Ο σκοπός αυτής της αναφοράς ..........................................................................................................................6
Περιγραφή Παραβίασης (Γενικά) .......................................................................................................................6
Άμεσες Απόπειρες Μείωσης ..............................................................................................................................6
Μέγεθος Παραβίασης Δεδομένων (Σε Βάθος) ....................................................................................................7
Αιτίες της Παραβίασης Δεδομένων ....................................................................................................................7
Σχεδίασμός καί Πρότασείς γία Μελλόντίκη Μείωση ...................................................................................7
Φόρμα Αναφοράς .................................................................................................................................................8
Αναφορά Παραβίασης Δεδομένων .................................................................................................................8
Περιγραφή Παραβίασης (γενικά) ....................................................................................................................8
Άμεσες Προσπάθειες Μείωσης .............................................................................................................................9
Μέγεθος Παραβίασης Δεδομένων (σε βάθος) ....................................................................................................9
Τύπος χρηστών που επηρεάστηκαν ................................................................................................................9
Δόθηκε αναφορά στους χρήστες που επηρεάστηκαν .................................................................................. 10
Αναγνωρίστηκε συνεχής ζημία στην επιχείρηση .......................................................................................... 10
Συνολική οργανωτική ζημία μετά την ανάλυση: .............................................................................................. 10
Εάν η αιτία ήταν ανθρώπινο λάθος .............................................................................................................. 11
Προστατευτικά μέσα που υπήρχαν και λειτούργησαν ή που δεν λειτούργησαν ............................................... 11
Ποιος ήταν υπεύθυνος για την παραβίαση? .................................................................................................... 11
Δράσεις που λήφθηκαν για τον υπάλληλο (εάν υπάρχει) ................................................................................ 11
Σχεδιασμός και Προτάσεις Μελλοντικής Μείωσης .......................................................................................... 12
Υπάρχει ακόμα ρίσκο; (σημειώστε) ............................................................................................................... 12
Η παραβίαση έχει τελειώσει οριστικά? ........................................................................................................ 12
Εναπομείνουσα έκθεση ................................................................................................................................ 12
Υπάρχει κάποιο άλλο ρίσκο .......................................................................................................................... 13
Κριτήρια Αξιολόγησης ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(Χρειάζεται να αναφέρετε στην
ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ?)........................................................................................... 14
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ ΗΡΩΝ & DREAMWEAVER.GR

2

3
Χρείαζεται να στείλετε αναφορά παραβίασης GDPR στην ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ? 14
Παράγοντες Αναφοράς ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ : ................................................... 14
Tύπος Παραβίασης ....................................................................................................................................... 14
Σοβαρότητα................................................................................................................................................... 14
Ρίσκο Σε Φυσικά Πρόσωπα ............................................................................................................................. 15
Ευαισθησία Δεδομένων ................................................................................................................................ 15
Χρήσιμοι Πόροι ................................................................................................................................................. 17
Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με τη DreamWeaver.Gr.......................................................................... 18

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ ΗΡΩΝ & DREAMWEAVER.GR

3

4
Καλώς ήρθατε!
Είτε είστε μικρομεσαία επιχείρηση, είτε δουλεύετε από το σπίτι, δεν έχει σημασία. Ο
οποιοσδήποτε μπορεί να πέσει θύμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και αυτό σας θέτει σε
κίνδυνο σε σχέση με κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Ελληνική ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για αυτό, η καταγραφή μιας αναφοράς παραβίασης προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη
για να κατανοήσετε την επιχείρηση σας και το πιθανό ρίσκο ή τα αδύναμα σημεία που μπορεί να
ανακαλύψετε, καθώς και πως μπορείτε να προστατευτείτε στο μέλλον.
Φυσικά, το να γράψετε μια αναφορά είναι απαραίτητος παράγοντας στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ το απαιτεί
ακόμα και αν δεν χρειάζεται να το αναφέρετε σε αυτούς – αλλά θα φτάσουμε εκεί!)
Οπότε είτε είχατε κάποιο περιστατικό ασφαλείας στο παρελθόν και πρέπει να συμπληρώσετε
αμέσως την αναφορά σας είτε απλώς προβλέπετε για το μέλλον, η φόρμα αναφοράς μας για τα
περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχει ότι χρειάζεστε για να γράψετε μια
κατανοητή αναφορά και κυρίως, να κατανόησετε πως να αναλύσετε την παραβίαση και να την
αποτρέψετε από το να συμβεί στο μέλλον.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, ή κολλήσετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

s@dreamweaver.gr ή μέσω Facebook Βήματα για την Αντιμετώπιση Παραβιάσεων Ασφαλείας

1. Επίκυρωστε την παραβίαση
Σιγουρέψτε πως η παραβίαση έχει πράγματα ισυμβεί πριν προχωρήσετε με την αναφορά σας!
Τι είναι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων;
Σύμφωνα με την ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προσδιορίζεται ως παραβίαση
προσωπικών δεδομένων:
"Μια παραβίαση ασφαλείας που οδηγεί στην κατά λάθος ή παράνομη καταστροφή, απώλεια,
μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, παροχή πρόσβασης, προσωπικών δεδομένων. Αυτό
συμπεριλαμβάνει παραβιάσεις που είναι αποτέλεσμα είτε τυχαίων είτε επιτηδευμένων αιτιών.
Επίσης σημαίνει ότι μια παραβίαση είναι κάτι περισσότερο από την απλή απώλεια προσωπικών
δεδομένων.
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Μερικά παραδείγματα μπορεί να εμπεριέχουν:
•
•
•

Την κατά λάθος δημοσίευση στοιχείων ενός πελάτη χωρίς τη συγκατάθεση του.
Δημοσίευση πολλαπλών διευθύνσεων e-mail με τη διεύθυνση του πελάτη.
Να έχετε πέσει θύμα πειρατείας και κλοπής δεδομένων από το σύστημα σας.

2. Δωστε Πρότεραίότητα Στην Άμεση Πρόστασία
Υπάρχουν τρόποι ώστε να αποτρέψετε μια παραβίαση δεδομένων να εξαπλωθεί; Μπορείτε να
κάνετε κάτι για να σταματήσετε άμεσα την παραβίαση και να αποτρέψετε περαιτέρω ζημία;
Αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα σας! (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μέρος της
φόρμας για να σημειώσετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε πρώτα.)
3. Ερευνηστε καί Καθόρίστε τη Σόβαρότητα
Αυτό είναι το κύριο σημείο της αναφοράς διότι εδώ χρειάζεται να δείτε ακριβώς τι είδη
πληροφοριών υπάρχουν, καθώς και το πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν επηρεαστεί και πόσο
σημαντικά. Για παράδειγμα, μια παραβίαση δεδομένων που περιέχει μια λίστα ονομάτων είναι
πολύ λιγότερο σημαντική εάν περιείχε διευθύνσεις e-mail ή κωδικούς πρόσβασης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας πρέπει επίσης να εντοπίσετε
Τη ρίζα της παραβίασης και όλος αυτός ο συνδυασμός
Πληροφοριών θα σας βοηθήσει με το επόμενο βήμα...
4. Κατανόηστε Τίς Υπόχρεωσείς Σας
Αυτό σχετίζεται με κανονισμούς όπως το GDPR (Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) που απαιτούν από
Εσάς να αναφέρετε συγκεκριμένες παραβιάσης στο κυβερνητικό
Σώμα ( ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ) καθώς και σε πελάτες που τυχόν έχουν
επηρεαστεί. Για αυτό το σκοπό μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα κριτηρίων
συμπληρωματικής αξιολόγησης μετά το τέλος της αναφοράς!
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Πώς Να Συμπληρώσετε Την Αναφορά
Ο σκόπός αυτης της αναφόρας
Οι αναφορές δεν είναι διασκεδαστικές για κανέναν (ναι το είπαμε!) αλλά είναι απαραίτητες, ειδικά σε
σοβαρές περιπτώσεις όπως οι παραβιάσεις δεδομένων. Αυτή η αναφορά θα σας βοηθήσει:
1. Να αναγνωρίσετε ακριβώς τι οδήγησε στην παραβίαση και πως να το αποτρέψετε στο μέλλον
(αναγνώριση αδύναμων σημείων στην επιχείρηση σας)
2. Να πράττετε βάσει κανονισμού (η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝαπαιτεί να
αρχειοθετήσετε μια αναφορά σε παραβίαση δεδομένων GDPR ακόμα και αν δεν χρειάζεται να το
αναφέρετε ιδίως στην ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ .)
3. Να σιγουρέψετε ότι οι επεξεργασίες σας θα συμμορφωθούν στο μέλλον.

Περίγραφη Παραβίασης (Γενίκα)
Αυτό είναι το πρώτο σκέλος που θα πρέπει να δείτε όταν ανακαλύψετε μια παραβίαση. Σας βοηθάει να
συγκεντρώσετε τις σκέψεις σας στο τι θα έπρεπε να κοιτάτε. Σε αυτό το σκέλος μπορείτε να γράψετε
πρόχειρες σημειώσεις τις οποίες μπορείτε να ελέγχετε κατά τη διάρκεια της έρευνας σας.

Άμεσες Απόπείρες Μείωσης
Μείωση εννοούμε τη μείωση της σοβαρότητας του προβλήματος και όταν κοιτάμε σε αυτό το σκέλος,
βλέπουμε αυτά που μπορείτε να κάνετε άμεσα για να περιορίσετε περεταίρω ζημία ή να προστατευτείτε
από περαιτέρω παραβιάσεις.
Συνήθως αυτό το σκέλος περιέχει πράγματα όπως:
-

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης.
Ανακάλεση παροχής σε κάποιο αρχείο
Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού κτλ.
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Μεγεθός Παραβίασης Δεδόμενων (Σε Βαθός)
Περιγράψατε την παραβίαση στην αρχή του εγγράφου, αλλά εδώ είναι που θα κάνετε μια κατάλληλη
ανάλυση του μεγέθους και όσο πιο σε βάθος το κάνετε τόσο το καλύτερο! Συνήθως σε αυτό το σημείο, θα
έχετε περισσότερος πληροφορίες για το μέγεθος, όχι μόνο για την επιχείρηση σας μακροπρόθεσμα ή
βραχυπρόθεσμα, αλλά και για όποιον άλλο επηρεάστηκε από την παραβίαση.

*Σε αυτό το σημείο και ανάλογα με το μέγεδος στα φυσικά πρόσωπα που έχουν επηρεαστεί θα είναι μια
ένδειξη για το αν πρέπει να ολοκληρώσετε την ανάλυση αξιολόγησης ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για GDPR στο τέλος!

Αίτίες της Παραβίασης Δεδόμενων
Είναι σημαντικό να είστε όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να συμπεριλάβετε
στην αναφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα και ανθρώπινα λάθη. Δεν είναι σκέλος για να ρίξετε το
φταίξιμο, είναι όμως απαραίτητο να σιγουρέψετε ότι μπορείτε να προστατευθείτε από μια πιθανή
παραβίαση στο μέλλον. Χωρίς καθαρή αιτία, πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα ξανασυμβεί;

Εάν σας είναι δύσκολο να βρείτε την αιτία, είναι σημαντικό να αναφερθείτε σε έναν ειδικό, διότι ο
υπολογιστής σας μπορεί να έχει παραβιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση, στείλτε μας ένα μήνυμα και θα
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε!

Σχεδίασμός καί Πρότασείς γία Μελλόντίκη Μείωση
Σε αυτό το σκέλος εξηγείτε τι σκοπεύετε να κάνετε καλύτερα στο μέλλον.
Γιατί είναι αυτό σημαντικό;
Χρησιμεύει ως ένας στόχος και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για όσα πρέπει να επιτευχθούν. Είναι εξίσου
σημαντικό για τα κυβερνητικά σώματα όπως η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝπου
περιμένουν από εσάς να κρατάτε αντίγραφο των παραβιάσεων δεδομένων, ειδικά εάν επαναληφθεί στο
μέλλον. Μπορεί να επηρεάσει το το μέγεθος του προστίμου που θα λάβετε!
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Φόρμα Αναφοράς
Αναφόρα Παραβίασης Δεδόμενων

Όνομα Εταιρίας: _________________________
Ημερομηνία: _________

Συμπληρώθηκε Από: _________________
Τίτλος Εργασίας: __________________________

Περίγραφη Παραβίασης (γενίκα)

Πώς έγινε η παραβίαση (περίληψη):

Άμεση Οργανωτική Ζημία (περίληψη)

Ευρύτερη Οργανωτική Ζημία (περίληψη)

Αρχικό Αίτιο:

(σημείωστε)

Υποψία Παραβίασης
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Άμεσες Προσπάθειες Μείωσης
Tα αρχικά βήματα περιορισμού και μείωσης που λήφθηκαν είναι τα εξής:
1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

Μεγεθός Παραβίασης Δεδόμενων (σε βαθός)

Αριθμώς χρηστών που παραβιάστηκαν τα δεδομένα τους

___________

Τυπός χρηστων πόυ επηρεαστηκαν (Συμπληρώστε όπου ισχύει)
Προσωπικό
Πελάτες
Προμηθευτές
Τρίτα Πρόσωπα
Παιδιά
Ευπαθείς Ενήλικες
Είδη δεδομένων που παραβιάστηκαν (π.χ. διευθύνσεις e-mail τηλεφωνικοί αριθμοί κτλ.)

Αριθμός αρχείων που

___________

επηρεάστηκαν
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Δόθηκε αναφόρα στόυς χρηστες πόυ επηρεαστηκαν (σημειώστε)
Ναι

Όχι

Αν
ναι, Ημερομηνία: _________

Αναγνωρίστηκε συνεχης ζημία στην επίχείρηση (εάν υπάρχει):

Συνόλίκη όργανωτίκη ζημία μετα την αναλυση:
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Αίτία της Παραβίασης Δεδόμενων
Επιβεβαιωμένη αιτία

Εαν η αίτία ηταν ανθρωπίνό λαθός
Τελευταία ημερομηνία εκπαίδευσης προστασίας δεδομένων
Τελευταία ημερομηνία ελέγχου υλικών εκπαίδευσης

___________
___________

Πρόστατευτίκα μεσα πόυ υπηρχαν καί λείτόυργησαν η πόυ δεν λείτόυργησαν

Πόίός ηταν υπευθυνός γία την παραβίαση?
Όνομα

_____________________

Τίτλος Εργασίας

_____________________

Δρασείς πόυ ληφθηκαν γία τόν υπαλληλό (εάν υπάρχει)
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Σχεδίασμός καί Πρότασείς Μελλόντίκης Μείωσης
Υπαρχεί ακόμα ρίσκό; (σημειώστε)
Ναι

Όχι

Εαν ναι, αιτιολογήστε:

Η παραβίαση εχεί τελείωσεί όρίστίκα? (σημειώστε)

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αιτιολογήστε:

Τι μετρα θα παρετε γία να σίγόυρεψετε ότί δεν θα εχετε περίστατίκα παραβίασης στό

μελλόν:

Εναπόμείνόυσα εκθεση (εάν υπάρχει)
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Υπαρχεί καπόίό αλλό ρίσκό που δεν μπορείτε να μειώσετε και που μπορεί να προκαλέσει παραβίαση
δεδομένων στο μέλλον; (Λεπτομέρειες)

Τέλος Αναφοράς Παραβίασης Δεδομένων

www.dreamweaver.gr
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Κρίτηρία Αξίόλόγησης ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(Χρείαζεταί
να αναφερετε στην ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ?)
Χρείαζεταί να στεί λετε αναφόρα παραβίασης GDPR στην ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ?
Ενδέχεται να χρειαστεί να στείλετε την αναφορά παραβίασης στην ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (η κρατική υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί με την τήρηση του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (GDPR))
Ενδείξεις συμπεριλαμβάνουν:
-

Η παραβίαση δεδομένων εμπεριέχει συγκεκριμένες πληροφορίες γα Ευρωπαίους πελάτες (π.χ.
ονόματα, διευθύνσεις, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας κτλ.)
Μπορεί η παραβίαση αυτή να προκαλεί ζημία στις ελευθερίες και τα δικαιώματα τον προσωπών
που επηρεάστηκαν; (π.χ. μπορεί να οδηγήσει σε υποκλοπή των λογαριασμών ή της ταυτότητας τους
κτλ.)
Είναι δεδομένα μεγάλου μεγέθους, ειδικά εάν είναι συνδυασμός πληροφοριών (π.χ. ονόματα,
πληροφορίες πιστωτικής κάρτας κτλ.)
Ευαίσθητες πληροφορίες όπως π.χ. νομικά προνόμια ή ιατροφαρμακευτικές πληροφορίες

*Σημείωση: Εάν χρειάζεται να στείλετε αναφορά στην ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
πρέπει να το κάνετε μέσα σε 72 ώρες μετά την ανακάλυψη της παραβίασης. Μπορείτε να στείλετε μια
προκαταρκτική αναφορά και έπειτα να στείλετε την τελική σας αναφορά μετά τη λήψη αναλύσεων και
πληροφοριών για την παραβίαση.

Παραγόντες Αναφόρας

ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ :

Tυπός Παραβίασης (σημειώστε)

Παραβίαση Εμπιστευτικότητας

Παραβίαση Παροχής

Παραβίαση Ακεραιότητας

Σόβαρότητα
Ο ακριβής αριθμός φυσικών προσώπων που επηρεάστηκαν

_____________________

Κυρίως εμπλέκονται (κυκλώστε)

Υπάλληλοι

Πελάτες
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Ρίσκο Σε Φυσικά Πρόσωπα
Δεν φαίνεται να υπάρχει ρίσκο ή συνέπεια σε: *σημειώστε ότι ισχύει

•
•
•
•
•

Ελευθερίες και Δικαιώματα
Σωματική ή Ψυχική οδύνη λόγω της παραβίασης
Οικονομική απώλεια
Απώλεια φήμης
Οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα

Ευπαθή πρόσωπα στα δεδομένα

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα δεδομένα αφορούν ευπαθείς ομάδες ή/και
παιδιά; *κυκλώστε
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ευαίσθησία Δεδόμενων
Τα δεδομένα που παραβιάστηκαν εμπεριέχουν τους παρακάτω τύπους που η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝκρίνει ως «ευαίσθητα» Σημειώστε:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Όνομα
Αριθμός Ταυτότητας
Δεδομένα Τοποθεσίας
Διαδικτυακοί αναγνώστες Διαδικτυακοί αναγνώστες μπορεί να ειναι οι διευθύνσεις IP και
αναγνώστες cookies που μπορεί να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα φυλετικής ή εθνικής καταγωγής
Προσωπικά δεδομένα πολιτικών απόψεων
Προσωπικά δεδομένα θεολογικών ή φιλοσοφικών πιστεύω
Προσωπικά δεδομένα συνδικαλιστικής συμμετοχής
Γενετικά δεδομένα
Βιομετρικά δεδομένα (για λόγους αναγνώρισης)
Δεδομένα σχετικά με την υγεία
Δεδομένα σχετικά με την σεξουαλική ζωή του προσώπου
Δεδομένα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του προσώπου.

Πόσο εύκολο είναι να αναγνωριστούν φυσικά πρόσωπα από τα δεδομένα; π.χ. υπάρχει πρωτόκολλο
κρυπρογράφησης;

Λεπτομέρειες:
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Πιθανές Συνέπειες
Πιθανές συνέπειες της παραβιάσης συμπεριλαμβάνουν: . Λεπτομέρειες:
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Χρησίμόί Πόρόί

•

Κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων - https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection_el

•

Ενημερωτικά άρθρα και νέα για τον GDPR - https://www.dreamweaver.gr/category/data-protectionofficer

•

Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικώς Δεδομένων - https://www.dpa.gr/

•

Κυπριακή Αρχή Προστασίας Προσωπικώς Δεδομένων http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocu
ment

•

GDPR τι πρέπει να κάνω – GDPR κόστος - https://www.dreamweaver.gr/gdpr.php

•

GDPR τι είναι ; GDPR Ελλάδα . GDPR σύμβουλοι
https://www.dreamweaver.gr/gdpr-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9.php
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Χρείαζεστε βόηθεία; Επίκόίνωνηστε με τη DreamWeaver.Gr

H DreamWeaver.Gr και το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων βοηθάει επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και
οικογενειακές επιχειρήσεις από οπουδήποτε.

Έτσι έχετε την ψυχική ηρεμία και σιγουριά ότι αν κάτι πάει στραβά, έχετε έναν επαγγελματία για να το
διορθώση και δεν θα σας αποτρέψει από τα να συνεχίσετε να λειτουργείτε την επιχείρηση σας!

Με πάνω από 20 συνδυαστικά χρόνια σε τεχνικές εκτελέσεις έργων πληροφορικής , όπως επίσης και από
τους πρώτους που εφήρμοσαν τη συμμόρφωση GDPR για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς στην
Ελλάδα .

Κάνουμε τη γνώση μας διαθέσιμη για να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσους δουλεύουν από
το σπίτι για να προστατευτούν!

Ιστοσελίδα:
https://www.dreamweaver.gr
Email: s@dreamweaver.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 74 84 84 5 / 698 31 95 650
Υπεύθυνος Παραγωγής:
Δαβαλάς Αθανάσιος
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