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►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(EE L 119 της 4.5.2016, σ. 1) 

Διορθώνεται από: 

►C1 Διορθωτικό ΕΕ L 127 της 23.5.2018, σ. 2 (2016/679) 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και στόχοι 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστα 
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφο 
ρία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ο παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους 
στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που 
σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε 
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 2 

Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτο 
ματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία 
περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα: 

α) στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρ 
μογής του δικαίου της Ένωσης, 

β) από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπί 
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της ΣΕΕ, 

γ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή 
οικιακής δραστηριότητας, 

δ) από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνη 
σης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέ 
λεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια. 

3. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, εφαρ 
μόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης εφαρμοστέες σε 
μια τέτοια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσαρμό 
ζονται στις αρχές και τους κανόνες του παρόντος κανονισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 98. 

▼B
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4. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, ιδίως των κανόνων για την ευθύνη των μεσαζόντων παρο 
χής υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15 της εν λόγω 
οδηγίας. 

Άρθρο 3 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατά 
στασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία 
στην Ένωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματο 
ποιείται εντός της Ένωσης. 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται 
στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία 
μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας 
σχετίζονται με: 

α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των 
δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από 
τα υποκείμενα των δεδομένων, ή 

β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η 
συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης. 

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο 
στην Ένωση, αλλά σε τόπο όπου εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους 
μέλους δυνάμει του δημόσιου διεθνούς δικαίου. 

Άρθρο 4 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο 
των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, 
ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως 
όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες 
που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολο 
γική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 
φυσικού προσώπου, 

2) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποι 
είται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρ 
θρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, 
η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, 
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυα 
σμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, 

3) «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της 
επεξεργασίας τους στο μέλλον, 

▼B
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4) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επε 
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη 
χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορι 
σμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για 
την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση 
στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπι 
κές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, 
τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

5) «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον 
να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς 
τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκει 
νται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλι 
στεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποι 
ήσιμο φυσικό πρόσωπο, 

6) «σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα 
συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο 
είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγρα 
φική βάση, 

7) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημό 
σια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με 
άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος 
της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά 
κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το 
δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, 

8) «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η 
δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου 
της επεξεργασίας, 

9) «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, 
οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέ 
κτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημό 
σιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 
προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξερ 
γασίας, 

10) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, 
υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και 
τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδο 
τημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

11) «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη 
βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώ 
σει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι 
συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν, 

12) «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση 
της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν 
ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

▼B
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13) «γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κλη 
ρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανά 
λυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα 
οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία 
ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

14) «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη 
με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού 
προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφι 
σβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικό 
νες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα, 

15) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός 
φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, 

16) «κύρια εγκατάσταση»: 

α) όταν πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του 
διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά 
τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του υπευ 
θύνου επεξεργασίας στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει 
την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια 
εγκατάσταση θεωρείται η εγκατάσταση στην οποία έλαβε τις 
αποφάσεις αυτές, 

β) όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με εγκαταστά 
σεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρι 
κής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την επεξερ 
γασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση 
του εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτε 
λούνται οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επε 
ξεργασία, στον βαθμό που ο εκτελών την επεξεργασία υπόκει 
ται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

17) «εκπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργα 
σίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 και 
εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επε 
ξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, 

18) «επιχείρηση»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, περιλαμβα 
νομένων των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν 
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, 

19) «όμιλος επιχειρήσεων»: μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχό 
μενες από αυτήν επιχειρήσεις, 

20) «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: οι πολιτικές προστασίας δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο έδα 
φος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη διαβιβάσεων δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτε 
λούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες 
εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή 
οικονομική δραστηριότητα, 

21) «εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51, 

▼B



 

02016R0679 — EL — 04.05.2016 — 000.002 — 6 

22) «ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή»: εποπτική αρχή την οποία αφορά 
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι: 

α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους της εν λόγω 
εποπτικής αρχής, 

β) τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος 
της εν λόγω εποπτικής αρχής επηρεάζονται ή ενδέχεται να 
επηρεαστούν ουσιωδώς από την επεξεργασία ή 

γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή, 

23) «διασυνοριακή επεξεργασία»: 

α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνε 
ται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου επεξεργασίας 
ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 

β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνε 
ται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης 
υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην 
Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς 
υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, 

24) «σχετική και αιτιολογημένη ένσταση»: ένσταση σε ένα σχέδιο 
απόφασης ως προς την ύπαρξη παράβασης του παρόντος κανονι 
σμού, ή ως προς τη συμφωνία με τον παρόντα κανονισμό της 
προβλεπόμενης ενέργειας σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη 
σημασία των κινδύνων που εγκυμονεί το σχέδιο απόφασης όσον 
αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμέ 
νων των δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφο 
ρία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, 

25) «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), 

26) «διεθνής οργανισμός»: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν 
φορείς που διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδή 
ποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει συμ 
φωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Αρχές 

Άρθρο 5 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή 
τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, 
αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), 

▼B 

( 1 ) Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρη 
σης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
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β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και 
δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο 
προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς 
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονι 
κής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 
παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»), 

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχι 
στοποίηση των δεδομένων»), 

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή 
διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανα 
κριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»), 

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υπο 
κειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθη 
κεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσω 
πικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκο 
πούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επι 
στημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμ 
φωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών 
κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου απο 
θήκευσης»), 

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδε 
δειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ 
άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρη 
σιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακε 
ραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να 
αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»). 

Άρθρο 6 

Νομιμότητα της επεξεργασίας 

1. Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλά 
χιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότε 
ρους συγκεκριμένους σκοπούς, 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της 
οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή 
για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων 
πριν από τη σύναψη σύμβασης, 

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη 
υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, 

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέ 
ροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώ 
που, 

▼B
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ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος 
που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων 
συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, 
εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον 
ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των 
δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι 
παιδί. 

Το στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν πιο ειδικές 
διατάξεις για την προσαρμογή της εφαρμογής των κανόνων του παρό 
ντος κανονισμού όσον αφορά την επεξεργασία για τη συμμόρφωση με 
την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ε), καθορίζοντας ακριβέστερα ειδικές 
απαιτήσεις για την επεξεργασία και άλλα μέτρα προς εξασφάλιση σύν 
νομης και θεμιτής επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για άλλες ειδικές περι 
πτώσεις επεξεργασίας όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΧ. 

3. Η βάση για την επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχεία γ) και ε) ορίζεται σύμφωνα με: 

α) το δίκαιο της Ένωσης, ή 

β) το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επε 
ξεργασίας. 

Ο σκοπός της επεξεργασίας καθορίζεται στην εν λόγω νομική βάση ή, 
όσον αφορά την επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοι 
χείο ε), είναι η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργα 
σίας. Η εν λόγω νομική βάση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις 
για την προσαρμογή της εφαρμογής των κανόνων του παρόντος κανονι 
σμού, μεταξύ άλλων: τις γενικές προϋποθέσεις που διέπουν τη σύννομη 
επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας· τα είδη των δεδομένων 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα οικεία υποκείμενα των δεδομέ 
νων· τις οντότητες στις οποίες μπορούν να κοινοποιούνται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τους σκοπούς αυτής της κοινοποίησης· τον 
περιορισμό του σκοπού· τις περιόδους αποθήκευσης· και τις πράξεις 
επεξεργασίας και τις διαδικασίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων για τη διασφάλιση σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας, 
όπως εκείνα για άλλες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπως προβλέ 
πονται στο κεφάλαιο ΙΧ. Το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κρά 
τους μέλους ανταποκρίνεται σε σκοπό δημόσιου συμφέροντος και είναι 
ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό. 

4. Όταν η επεξεργασία για σκοπό άλλο από αυτόν για τον οποίο 
έχουν συλλεγεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν βασίζεται 
στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή στο δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο αποτελεί αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση των 
σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο η επεξεργασία 
για άλλο σκοπό είναι συμβατή με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται 
αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ 
άλλων: 

α) τυχόν σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκό 
μενης περαιτέρω επεξεργασίας, 

▼B
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β) το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των υποκειμένων 
των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, 

γ) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για τις ειδι 
κές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλο 
νται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 9, ή κατά πόσο δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
και αδικήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, 

δ) τις πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για 
τα υποκείμενα των δεδομένων, 

ε) την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν 
κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση. 

Άρθρο 7 

Προϋποθέσεις για συγκατάθεση 

1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επε 
ξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων 
συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού 
χαρακτήρα. 

2. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται 
στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, το 
αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι 
σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προ 
σβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Κάθε 
τμήμα της δήλωσης αυτής το οποίο συνιστά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι δεσμευτικό. 

3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν 
θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση 
προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υπο 
κείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκα 
τάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. 

4. Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, 
λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ άλλων, για την εκτέ 
λεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας υπηρεσίας, 
τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 
εν λόγω σύμβασης. 

Άρθρο 8 

Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με 
τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 

1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε 
σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών 
απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν 
το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι 
σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέ 
χεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του 
παιδιού. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διά νόμου μικρότερη ηλικία 
για τους εν λόγω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μικρό 
τερη ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη. 

▼B
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2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για 
να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή 
εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία. 

3. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το γενικό ενοχικό δίκαιο των 
κρατών μελών, όπως τους κανόνες περί ισχύος, κατάρτισης ή συνεπειών 
μιας σύμβασης σε σχέση με παιδί. 

Άρθρο 9 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμε 
τοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυ 
τοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων 
που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για 
την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρθεί από το 
υποκείμενο των δεδομένων, 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώ 
σεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του 
εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοι 
νωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης 
ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, 

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού 
προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή 
νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, 

δ) η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο 
των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη 
κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή 
συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 
αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρό 
σωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με 
τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατά 
θεση των υποκειμένων των δεδομένων, 

ε) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομέ 
νων, 

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπο 
στήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη 
δικαιοδοτική τους ιδιότητα, 

▼B



 

02016R0679 — EL — 04.05.2016 — 000.002 — 11 

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου 
συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το 
οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την 
ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προ 
βλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου 
των δεδομένων, 

η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγ 
γελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινω 
νικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοι 
νωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου 
ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελμα 
τία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων 
και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβα 
ρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψη 
λών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλ 
ψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει 
του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο 
προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, 
ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, ή 

ι) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς 
το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής 
έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 
παράγραφος 1 βάσει του δικαίουτης Ένωσης ή κράτους μέλους, 
οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται 
την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και 
προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμέ 
νου των δεδομένων. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο η), όταν τα δεδομένα αυτά 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που 
υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου 
βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων 
που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς ή από άλλο πρόσωπο 
το οποίο υπέχει επίσης υποχρέωση τήρησης του απορρήτου βάσει του 
δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζο 
νται από αρμόδιους εθνικούς φορείς. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω 
όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, όσον αφορά την επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφο 
ρούν την υγεία. 

Άρθρο 10 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
ποινικές καταδίκες και αδικήματα 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινι 
κές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας που βασίζο 
νται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 διενεργείται μόνο υπό τον έλεγχο 
επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων. Πλήρες ποινικό μητρώο τηρείται μόνο υπό τον έλεγχο επί 
σημης αρχής. 

▼B
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Άρθρο 11 

Επεξεργασία η οποία δεν απαιτεί εξακρίβωση ταυτότητας 

1. Εάν οι σκοποί για τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργά 
ζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν απαιτούν ή δεν απαιτούν πλέον 
την εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να δια 
τηρεί, να αποκτά ή να επεξεργάζεται συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων αποκλειστικά 
και μόνο για το σκοπό της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. 

2. Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδείξει ότι 
δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των 
δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει σχετικά το υποκεί 
μενο των δεδομένων, εάν είναι δυνατόν. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
άρθρα 15 ως 20 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδο 
μένων, για τον σκοπό της άσκησης των δικαιωμάτων του που απορρέ 
ουν από τα εν λόγω άρθρα, παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων 

Τ μ ή μ α 1 

Δ ι α φ ά ν ε ι α κ α ι ρ υ θ μ ί σ ε ι ς 

Άρθρο 12 

Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση 
των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται 
στα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 
έως 22 και του άρθρου 34 σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, 
διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας 
σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία απευθυ 
νόμενη ειδικά σε παιδιά. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα 
μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς. Όταν ζητείται 
από το υποκείμενο των δεδομένων, οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται 
προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του υποκειμένου των 
δεδομένων είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων 
των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22. Στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν αρνείται να ενεργήσει κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου 
των δεδομένων για να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 15 έως 
22, εκτός αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να 
εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πλη 
ροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει 
των άρθρων 15 έως 22 χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός 
από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυ 
πλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω 
παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για 
τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει 
το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με 
ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι 
διαφορετικό. 
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4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος 
του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 
εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για 
τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγε 
λίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. 

5. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 
και κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 παρέχονται δωρεάν. 
Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβά 
σιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί είτε: 

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση 
ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή 

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης του προδήλως 
αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος. 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προ 
σώπου που υποβάλλει το αίτημα που αναφέρεται στα άρθρα 15 έως 21, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπο 
κειμένου των δεδομένων. 

7. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποκείμενα των 
δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 μπορούν να παρέχονται σε 
συνδυασμό με τυποποιημένα εικονίδια προκειμένου να δίνεται με ευδιά 
κριτο, κατανοητό και ευανάγνωστο τρόπο μια ουσιαστική επισκόπηση 
της σκοπούμενης επεξεργασίας. Εάν τα εικονίδια διατίθενται ηλεκτρο 
νικά, είναι μηχανικώς αναγνώσιμα. 

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πρά 
ξεις σύμφωνα με το άρθρο 92 για τον καθορισμό των πληροφοριών που 
πρέπει να παρουσιάζονται με τα εικονίδια και των διαδικασιών για την 
παροχή τυποποιημένων εικονιδίων. 

Τ μ ή μ α 2 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η κ α ι π ρ ό σ β α σ η σ ε δ ε δ ο μ έ ν α π ρ ο σ ω π ι  
κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α 

Άρθρο 13 

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων 

1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο 
των δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύ 
θυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξερ 
γασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επε 
ξεργασίας, 

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 
κατά περίπτωση, 

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για 
την επεξεργασία, 

▼B
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δ) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από τρίτο, 

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, 

στ) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να δια 
βιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της 
Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα 
για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. 

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και δια 
φανούς επεξεργασίας: 

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια 
που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

β) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επε 
ξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφο 
ρούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην 
επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομέ 
νων, 

γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του 
δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, 
χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 

δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

ε) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 
νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμ 
βασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υπο 
χρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες 
ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών, 

στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβα 
νομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 
καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 

3. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί 
περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από 
εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν 
από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό 
αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες, 

▼B
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Άρθρο 14 

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων 

1. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί 
από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει 
στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξερ 
γασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επε 
ξεργασίας, 

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 
κατά περίπτωση, 

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για 
την επεξεργασία, 

δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως, 

στ) κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να δια 
βιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης 
επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυή 
σεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού 
διατέθηκαν. 

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις 
εξής πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και 
διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά το υποκείμενο των δεδομένων: 

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια 
που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα, 

β) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από τρίτο, 

γ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επε 
ξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά 
το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην 
επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομέ 
νων, 

δ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του 
δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, 
χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

στ) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα 
προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, 

ζ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβα 
νομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 
καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 

▼B
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3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρο 
νται στις παραγράφους 1 και 2: 

α) εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, 

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποι 
ηθούν για επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το αργό 
τερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το εν λόγω υποκείμενο των 
δεδομένων, ή 

γ) εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο 
όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για 
πρώτη φορά. 

4. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί 
περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό άλλο από 
εκείνον για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθη 
καν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο 
των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληρο 
φορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται εάν και εφόσον: 

α) το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, 

β) η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνε 
παγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία 
για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, υπό 
τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 παρά 
γραφος 1 ή εφόσον η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να 
βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω 
επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των 
δεδομένων, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες 
στο κοινό, 

γ) η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και το οποίο παρέχει τα κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδο 
μένων ή 

δ) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν 
εμπιστευτικά δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου που 
ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπερι 
λαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης τήρησης απορρήτου. 

Άρθρο 15 

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξερ 
γασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινο 
λογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργα 
νισμούς, 

▼B
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δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευ 
τούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύ 
νατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επε 
ξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώμα 
τος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 
ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το 

υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με 
την προέλευσή τους, 

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβα 
νομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 
καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 

2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το 
δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση. 
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επι 
πλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των 
δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την κατα 
βολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των 
δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν 
το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση 
παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως. 
4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων. 

Τ μ ή μ α 3 

Δ ι ό ρ θ ω σ η κ α ι δ ι α γ ρ α φ ή 

Άρθρο 16 

Δικαίωμα διόρθωσης 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση 
ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας 
υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων 
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

Άρθρο 17 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύ 
θυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα 

σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπο 
βλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

▼B
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β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της 
οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρα 
φος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν 
υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμ 
φωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί 
και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδο 
μένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 2, 

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
παράνομα, 

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε 
να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του 
δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επε 
ξεργασίας, 

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με 
την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επε 
ξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος 
εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνι 
κών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο 
των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επε 
ξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη: 

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του 
δικαιώματος στην ενημέρωση, 

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία 
βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο 
οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας, 

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, 

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμ 
φωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη 
ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω 
επεξεργασίας, ή 

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Άρθρο 18 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει 
ένα από τα ακόλουθα: 

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται 
από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επι 
τρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

▼B
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β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων 
αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προ 
σωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα 
δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για 
τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευ 
σης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας 
υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. 

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευ 
σης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος 
της Ένωσης ή κράτους μέλους. 

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον 
περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώ 
νεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορι 
σμού επεξεργασίας. 

Άρθρο 19 

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη 
διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό 

της επεξεργασίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας 
των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 
17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνω 
στοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό 
αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων 
σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υπο 
κείμενο των δεδομένων. 

Άρθρο 20 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει 
παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποι 
ούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το 
δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επε 
ξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο 
παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: 

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή 
σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 

2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομέ 
νων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει 
το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περί 
πτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
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3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω 
δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για 
την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύ 
θυνο επεξεργασίας. 

4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει 
δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

Τ μ ή μ α 4 

Δ ι κ α ί ω μ α ε ν α ν τ ί ω σ η ς κ α ι α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η 
α τ ο μ ι κ ή λ ή ψ η α π ο φ ά σ ε ω ν 

Άρθρο 21 

Δικαίωμα εναντίωσης 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά 
πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατά 
στασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή 
στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω δια 
τάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξερ 
γασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργα 
σία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, 
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξερ 
γασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των 
δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω 
εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν 
σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. 

3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργα 
σία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσω 
πικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς αυτούς. 

4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των 
δεδομένων, το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 
επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται 
με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφο 
ριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των 
δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτομα 
τοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές. 

6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία 
για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 
σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1, το υποκείμενο των δεδομέ 
νων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαί 
τερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη 
για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμ 
φέροντος. 

▼B
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Άρθρο 22 

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται 
σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία 
παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημα 
ντικά με παρόμοιο τρόπο. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση: 

α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του 
υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των 
δεδομένων, 

β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους 
στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προ 
βλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμά 
των, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμέ 
νου των δεδομένων ή 

γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των 
έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον 
του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά 
του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της 
απόφασης. 

4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν βασίζονται 
στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παρά 
γραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφε 
ρόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 

Τ μ ή μ α 5 

Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί 

Άρθρο 23 

Περιορισμοί 

1. Το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων 
μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 
έως 22 και στο άρθρο 34, καθώς και στο άρθρο 5, εφόσον οι διατάξεις 
του αντιστοιχούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπο 
νται στα άρθρα 12 έως 22, όταν ένας τέτοιος περιορισμός σέβεται την 
ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά ανα 
γκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη δια 
σφάλιση: 

α) της ασφάλειας του κράτους, 

β) της εθνικής άμυνας, 

γ) της δημόσιας ασφάλειας, 

δ) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποι 
νικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμ 
βανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφά 
λειας και της πρόληψης αυτών, 
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ε) άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή χρη 
ματοοικονομικού συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιονομικών και 
φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής 
ασφάλισης, 

στ) της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικα 
στικών διαδικασιών, 

ζ) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης 
παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλ 
ματα, 

η) της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της κανονιστικής λειτουρ 
γίας που συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) 
και ζ), 

θ) της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμά 
των και των ελευθεριών τρίτων, 

ι) της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων. 

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις τουλάχιστον, ανάλογα 
με την περίπτωση, όσον αφορά: 

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας ή τις κατηγορίες επεξεργασίας, 

β) τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών που επιβλήθηκαν, 

δ) τις εγγυήσεις για την πρόληψη καταχρήσεων ή παράνομης πρόσβα 
σης ή διαβίβασης, 

ε) την ειδική περιγραφή του υπευθύνου επεξεργασίας ή των κατηγο 
ριών των υπευθύνων επεξεργασίας, 

στ) τις περιόδους αποθήκευσης και τις ισχύουσες εγγυήσεις, λαμβάνο 
ντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας ή τις κατηγορίες επεξεργασίας, 

ζ) τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκει 
μένων των δεδομένων και 

η) το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να ενημερώνονται 
σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επι 
ζήμιο για τους σκοπούς του περιορισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία 

Τ μ ή μ α 1 

Γ ε ν ι κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς 

Άρθρο 24 

Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετι 
κής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρ 
μόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να δια 
σφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζο 
νται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 
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2. Όταν δικαιολογείται σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργα 
σίας, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν 
την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομέ 
νων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

3. Η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 40 ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης όπως αναφέ 
ρεται στο άρθρο 42 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την 
απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξερ 
γασίας. 

Άρθρο 25 

Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμο 
γής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέ 
λευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των 
μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλ 
ληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδια 
σμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων 
εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαι 
τήσεις του παρόντος κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα 
των υποκειμένων των δεδομένων. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επε 
ξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραί 
τητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρεώση 
ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλ 
λέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης 
και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφα 
λίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθί 
στανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε 
αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. 

3. Εγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26 

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας 

1. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, 
αποτελούν από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Αυτοί καθορίζουν με 
διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες ευθύνες τους για συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον 
αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων 
και τα αντίστοιχα καθήκοντά τους για να παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, μέσω συμφωνίας μεταξύ τους, εκτός 
εάν και στον βαθμό που οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των υπευθύνων 
επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο υπόκεινται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Στη 
συμφωνία μπορεί να αναφέρεται ένα σημείο επικοινωνίας για τα υπο 
κείμενα των δεδομένων. 
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2. Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντανακλά δεό 
ντως τους αντίστοιχους ρόλους και σχέσεις των από κοινού υπευθύνων 
επεξεργασίας έναντι των υποκειμένων των δεδομένων. Η ουσία της 
συμφωνίας τίθεται στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

3. Ανεξάρτητα από τους όρους της συμφωνίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα 
δικαιώματά του δυνάμει του παρόντος κανονισμού έναντι και κατά 
καθενός από τους υπευθύνους επεξεργασίας. 

Άρθρο 27 

Εκπρόσωποι υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την 
επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση 

1. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ορίζει γραπτώς 
εκπρόσωπο στην Ένωση. 

2. Η υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφος 1 του παρόντος 
άρθρου δεν ισχύει για: 

α) επεξεργασία η οποία είναι περιστασιακή, δεν περιλαμβάνει, σε 
μεγάλο βαθμό, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 και δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο 
για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, λαμ 
βάνοντας υπόψη τη φύση, το πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογής και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας, ή 

β) δημόσια αρχή ή φορέα. 

3. Ο εκπρόσωπος είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη 
όπου βρίσκονται τα υποκείμενα των δεδομένων, των οποίων τα δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση 
με προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών προς αυτά ή των οποίων η συμπε 
ριφορά παρακολουθείται. 

4. Ο εκπρόσωπος λαμβάνει εντολή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον εκτελούντα την επεξεργασία να απευθύνονται σε εκείνον οι επο 
πτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων, επιπρόσθετα ή αντί του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, για όλα 
τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, με σκοπό τη διασφά 
λιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό. 

5. Ο ορισμός εκπροσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 
εκτελούντα την επεξεργασία δεν θίγει τις προσφυγές οι οποίες μπορούν 
να ασκηθούν κατά του ίδιου του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτε 
λούντος την επεξεργασία. 

Άρθρο 28 

Εκτελών την επεξεργασία 

1. Όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό 
υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί 
μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαι 
ώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. 
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2. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα 
την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του 
υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής άδειας, ο εκτε 
λών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν 
σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση 
των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο 
αυτό τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε 
αυτές τις αλλαγές. 

3. Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από 
σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή 
του κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε 
σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει το αντικείμενο και 
τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργα 
σίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγο 
ρίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας. Η εν λόγω σύμβαση ή άλλη 
νομική πράξη προβλέπει ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία: 

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται 
προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κρά 
τους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία· σε 
αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από 
την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού 
του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέ 
ροντος, 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξερ 
γάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει 
δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα 
κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για 
την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύ 
θυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υπο 
χρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για 
άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρ 
φωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 
36, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληρο 
φορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει 
όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργα 
σίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και δια 
γράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης 
ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη 
πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενερ 
γούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντε 
ταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
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Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο η), ο εκτελών την επεξεργασία 
ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή 
του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενω 
σιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. 

4. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα 
για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για 
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση 
ή στην άλλη νομική πράξη μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτε 
λούντος την επεξεργασία, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, 
επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης 
νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την 
εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως 
ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονι 
σμού. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκρι 
θεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο 
αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του υπευθύνου 
επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτε 
λούντος την επεξεργασία. 

5. Η τήρηση εκ μέρους του εκτελούντος την επεξεργασία εγκεκρι 
μένου κώδικα δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 ή εγκεκρι 
μένου μηχανισμού πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 δύνα 
ται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί ότι παρέχει επαρ 
κείς διαβεβαιώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος 
άρθρου. 

6. Με την επιφύλαξη ατομικής σύμβασης μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η σύμβαση ή η 
άλλη νομική πράξη που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, σε τυποποι 
ημένες συμβατικές ρήτρες που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 
του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων όταν αποτελούν μέρος πιστοποί 
ησης που χορηγείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα 
την επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43. 

7. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 
για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 93 παράγραφος 2. 

8. Μια εποπτική αρχή μπορεί να θεσπίσει τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 63. 

9. Η σύμβαση ή η άλλη νομική πράξη που αναφέρεται στις παρα 
γράφους 3 και 4 υφίσταται γραπτώς, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

10. Με την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83 και 84, εάν ο εκτελών την 
επεξεργασία καθορίσει κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού τους 
σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία 
θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. 
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Άρθρο 29 

Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία 

Ο εκτελών την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την 
εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξερ 
γασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα μόνον κατ' εντολή του υπευθύνου 
επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους. 

Άρθρο 30 

Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσω 
πός του, τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας 
και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του 
εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προ 
στασίας δεδομένων, 

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποι 
ηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, 

ε) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομέ 
νων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των 
κατάλληλων εγγυήσεων, 

στ) όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των 
διάφορων κατηγοριών δεδομένων, 

ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτι 
κών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγρα 
φος 1. 

2. Κάθε εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσω 
πος του εκτελούντος την επεξεργασία τηρούν αρχείο όλων των κατη 
γοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται εκ μέρους του 
υπευθύνου επεξεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκτελούντος ή των εκτε 
λούντων την επεξεργασία και των υπευθύνων επεξεργασίας εκ 
μέρους των οποίων ενεργεί ο εκτελών και, κατά περίπτωση, του 
εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 

β) τις κατηγορίες επεξεργασιών που διεξάγονται εκ μέρους κάθε υπευ 
θύνου επεξεργασίας, 

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομέ 
νων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των 
κατάλληλων εγγυήσεων, 
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δ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. 

3. Τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υφίστανται 
γραπτώς, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία και, 
κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία θέτουν το αρχείο στη διάθεση της επο 
πτικής αρχής κατόπιν αιτήματος. 

5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν 
ισχύουν για επιχείρηση ή οργανισμό που απασχολεί λιγότερα από 250 
άτομα, εκτός εάν η διενεργούμενη επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέ 
σει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των 
δεδομένων, η επεξεργασία δεν είναι περιστασιακή ή η επεξεργασία 
περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δεδομένων κατά το άρθρο 9 παράγρα 
φος 1 ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

Άρθρο 31 

Συνεργασία με την εποπτική αρχή 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά 
περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με 
την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της. 

Τ μ ή μ α 2 

Α σ φ ά λ ε ι α δ ε δ ο μ έ ν ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α 

Άρθρο 32 

Ασφάλεια επεξεργασίας 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμο 
γής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέ 
λευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επε 
ξεργασία εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προ 
κειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των 
κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: 

α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα, 

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της 
διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπη 
ρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 

γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρό 
σβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε 
περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, 

δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 
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2. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμ 
βάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, 
ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ 
αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία. 

3. Η τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 40 ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης όπως αναφέ 
ρεται στο άρθρο 42 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την 
απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. 

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία λαμ 
βάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που 
ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελού 
ντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξερ 
γασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή 
του κράτους μέλους. 

Άρθρο 33 

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στην εποπτική αρχή 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, 
εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 
που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίν 
δυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 
Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται 
εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. 

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργα 
σίας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατ' ελάχι 
στο: 

α) περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών 
και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων 
των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγ 
γιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, 

β) ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο 
μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες, 

γ) περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυ 
ται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. 

4. Σε περίπτωση που και εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν 
οι πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
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5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε παραβίαση δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα πραγματικά περιστα 
τικά που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμη 
ρίωση επιτρέπει στην εποπτική αρχή να επαληθεύει τη συμμόρφωση 
προς το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 34 

Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
υποκείμενο των δεδομένων 

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται 
να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσι 
κών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των 
δεδομένων. 

2. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέ 
ρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιγράφεται με σαφή 
νεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες και τα μέτρα που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ). 

3. Η ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρε 
ται στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται, εάν πληρείται οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργα 
νωτικά μέτρα προστασίας, και τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα 
επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτή 
ρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα προ 
σωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε 
αυτά, όπως η κρυπτογράφηση, 

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλί 
ζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος στην 
παράγραφο 1 υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των υποκειμένων των δεδομένων, 

γ) προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνε 
ται αντ' αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το 
οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται με εξίσου απο 
τελεσματικό τρόπο. 

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ήδη ανακοινώσει την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο 
των δεδομένων, η εποπτική αρχή μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανό 
τητα επέλευσης υψηλού κινδύνου από την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, να του ζητήσει να το πράξει ή μπορεί να 
αποφασίσει ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ανα 
φέρονται στην παράγραφο 3. 

Τ μ ή μ α 3 
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δ ε δ ο μ έ ν ω ν κ α ι π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η 

Άρθρο 35 

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 

1. Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών 
και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επι 
πτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετά 
ζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν 
παρόμοιους υψηλούς κινδύνους. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη του υπευθύνου προ 
στασίας δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί, κατά τη διενέργεια εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά 
με την προστασία δεδομένων απαιτείται ιδίως στην περίπτωση: 

α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχε 
τικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην 
οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα 
σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά 
το φυσικό πρόσωπο, 

β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή 

γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε 
μεγάλη κλίμακα. 

4. Η εποπτική αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο με τα είδη 
των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέρ 
γεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
δυνάμει της παραγράφου 1. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει τον εν λόγω 
κατάλογο στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 68. 

5. Η εποπτική αρχή δύναται επίσης να καταρτίζει και να δημοσιο 
ποιεί κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας για τα οποία δεν 
απαιτείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομέ 
νων. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει τον εν λόγω κατάλογο στο Συμ 
βούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

6. Πριν από την έκδοση των καταλόγων που αναφέρονται στις παρα 
γράφους 4 και 5, η αρμόδια εποπτική αρχή εφαρμόζει τον μηχανισμό 
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63, εάν οι εν λόγω κατάλο 
γοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται 
με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων ή 
με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη ή οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ένωση. 

7. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον: 

α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας 
και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περί 
πτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επε 
ξεργασίας, 

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων 
επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, 

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
και 

δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανο 
μένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, 
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμ 
φέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμε 
νων προσώπων. 
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8. Η συμμόρφωση με εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας που ανα 
φέρονται στο άρθρο 40 από τους σχετικούς υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την εκτί 
μηση του αντικτύπου των πράξεων επεξεργασίας που εκτελούνται από 
τους εν λόγω υπευθύνους ή εκτελούντες την επεξεργασία, ιδίως για 
τους σκοπούς εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομέ 
νων. 

9. Όπου ενδείκνυται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη των 
υποκειμένων των δεδομένων ή των εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζό 
μενη επεξεργασία, με την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών ή 
δημόσιων συμφερόντων ή της ασφάλειας των πράξεων επεξεργασίας. 

10. Όταν η επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοι 
χείο γ) ή ε) έχει νομική βάση στο δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, το εν 
λόγω δίκαιο ρυθμίζει την εκάστοτε συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας ή 
σειρά πράξεων και έχει διενεργηθεί ήδη εκτίμηση αντικτύπου σχετικά 
με την προστασία δεδομένων ως μέρος γενικής εκτίμησης αντικτύπου 
στο πλαίσιο της έγκρισης της εν λόγω νομικής βάσης, οι παράγραφοι 1 
έως 7 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη κρίνουν απαραίτητη 
τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από τις δραστηριότητες επε 
ξεργασίας. 

11. Όπου απαιτείται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επανε 
ξέταση για να εκτιμήσει εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου στην 
προστασία δεδομένων τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος που 
θέτουν οι πράξεις επεξεργασίας. 

Άρθρο 36 

Προηγούμενη διαβούλευση 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη της εποπτικής αρχής 
πριν από την επεξεργασία, όταν η δυνάμει του άρθρου 35 εκτίμηση 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η 
επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετρια 
σμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

2. Όταν η εποπτική αρχή φρονεί ότι η σχεδιαζόμενη επεξεργασία 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό, 
ιδίως εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει προσδιορίσει ή μετριάσει 
επαρκώς τον κίνδυνο, η εποπτική αρχή παρέχει γραπτώς συμβουλές 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός προθεσμίας μέχρι οκτώ εβδομάδων 
από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, και, όπου απαιτείται, 
στον εκτελούντα την επεξεργασία, ενώ δύναται να χρησιμοποιήσει 
οποιαδήποτε από τις εξουσίες της που αναφέρονται στο άρθρο 58. Η 
εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έξι εβδομάδες, λόγω της 
πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία. Η 
εποπτική αρχή ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και, όπου απαι 
τείται, τον εκτελούντα την επεξεργασία για την εν λόγω παράταση 
εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, 
καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Οι εν λόγω προθεσμίες 
μπορούν να αναστέλλονται έως ότου η εποπτική αρχή λάβει τις πλη 
ροφορίες που ζήτησε για τους σκοπούς της διαβούλευσης. 

3. Κατά τη διαβούλευση με την εποπτική αρχή δυνάμει της παρα 
γράφου 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στην εποπτική αρχή: 

α) κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του υπευθύνου επε 
ξεργασίας, των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτε 
λούντων την επεξεργασία που συμμετέχουν στις εργασίες, ιδίως 
όσον αφορά επεξεργασία εντός ομίλου επιχειρήσεων, 

▼B
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β) τους σκοπούς και τα μέσα της σχεδιαζόμενης επεξεργασίας, 

γ) τα μέτρα και τις εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, 

δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστα 
σίας δεδομένων, 

ε) την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
που προβλέπεται στο άρθρο 35, και 

στ) κάθε άλλη πληροφορία που ζητεί η εποπτική αρχή. 

4. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της εποπτικής αρχής κατά την 
εκπόνηση προτάσεων νομοθετικών μέτρων προς θέσπιση από τα εθνικά 
κοινοβούλια ή κανονιστικών μέτρων που βασίζονται σε τέτοια νομοθε 
τικά μέτρα, τα οποία αφορούν την επεξεργασία. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το δίκαιο του κράτους 
μέλους μπορεί να απαιτεί από τους υπευθύνους επεξεργασίας να δια 
βουλεύονται και να λαμβάνουν προηγούμενη άδεια από την εποπτική 
αρχή σε σχέση με την επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας για την 
εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από τον εν λόγω υπεύθυνο προς το 
δημόσιο συμφέρον, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας σε σχέση με 
την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία. 

Τ μ ή μ α 4 

Υ π ε ύ θ υ ν ο ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς δ ε δ ο μ έ ν ω ν 

Άρθρο 37 

Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία ορί 
ζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία: 

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από 
δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμο 
διότητας, 

β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτε 
λούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, 
λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, 
απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμέ 
νων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή 

▼C1 
γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτε 

λούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

▼B 
2. Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο υπεύθυνο προ 
στασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει 
εύκολη πρόσβαση στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

3. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων μπορεί να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς 
τέτοιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική τους δομή και 
το μέγεθός τους. 

▼B
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4. Σε περιπτώσεις πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ή ενώσεις και 
άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή 
εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να ορίζουν υπεύθυνο προστα 
σίας δεδομένων ή, όπου απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους, ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυ 
νος προστασίας δεδομένων μπορεί να ενεργεί για τις εν λόγω ενώσεις 
και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούν υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία. 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελμα 
τικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον 
τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, 
καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 39. 

6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του 
προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επε 
ξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπη 
ρεσιών. 

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσι 
εύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
και τα ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή. 

Άρθρο 38 

Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία δια 
σφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συμμετέχει, δεόντως 
και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προ 
στασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία στηρί 
ζουν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην άσκηση των καθηκό 
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παρέχοντας απαραίτητους πόρους 
για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και πόρους 
απαραίτητους για τη διατήρηση της εμπειρογνωσίας του. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία δια 
σφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν λαμβάνει εντολές 
για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Δεν απολύεται ούτε υφί 
σταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Ο υπεύθυνος προστα 
σίας δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επε 
ξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση 
του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους. 

6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρε 
ώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. 

▼B
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Άρθρο 39 

Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει τουλάχιστον τα ακό 
λουθα καθήκοντα: 

α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτε 
λούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά 
με την προστασία δεδομένων, 

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες 
διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προ 
στασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας 
ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανά 
θεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των 
σχετικών ελέγχων, 

γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντι 
κτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί 
την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35, 

δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή, 

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα 
που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προη 
γούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, και πραγμα 
τοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα. 

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις 
πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το 
πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Τ μ ή μ α 5 

Κ ώ δ ι κ ε ς δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς κ α ι π ι σ τ ο π ο ί η σ η 

Άρθρο 40 

Κώδικες δεοντολογίας 

1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεο 
ντολογίας που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των διάφορων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

2. Ενώσεις και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύ 
νων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μπορούν να εκπο 
νούν κώδικες δεοντολογίας ή να τροποποιούν ή να επεκτείνουν υφι 
στάμενους κώδικες δεοντολογίας, προκειμένου να προσδιορίσουν την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως όσον αφορά: 

α) τη θεμιτή και με διαφάνεια επεξεργασία, 

β) τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
σε συγκεκριμένα πλαίσια, 

γ) τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

▼B
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δ) την ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ε) την ενημέρωση του κοινού και των υποκειμένων των δεδομένων, 

στ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, 

ζ) την ενημέρωση και την προστασία των παιδιών και τον τρόπο 
απόκτησης της συγκατάθεσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα 
του παιδιού, 

η) τα μέτρα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 
και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 32, 

θ) τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στις εποπτικές αρχές και την ανακοίνωση των εν λόγω παραβιά 
σεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδο 
μένων, 

ι) τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, ή 

ια) εξωδικαστικές διαδικασίες και άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφο 
ρών για την επίλυση διαφορών μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και 
υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων 
δυνάμει των άρθρων 77 και 79. 

3. Πέραν της τήρησής τους από υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελού 
ντες την επεξεργασία υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό, οι κώδικες 
δεοντολογίας που εγκρίνονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου και έχουν γενική ισχύ βάσει της παραγράφου 9 του παρόντος 
άρθρου μπορούν επίσης να τηρούνται από υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία μη υπαγόμενους στον παρόντα κανονισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 3, προκειμένου να παρέχονται οι κατάλληλες 
εγγυήσεις στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Οι εν λόγω 
υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία αναλαμβάνουν 
δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων 
νομικά δεσμευτικών πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν 
λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα 
των υποκειμένων των δεδομένων. 

4. Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγράφο 2 του 
παρόντος άρθρου περιέχει μηχανισμούς που επιτρέπουν στον αναφερό 
μενο στο άρθρο 41 παράγραφος 1 φορέα να διενεργεί την υποχρεωτική 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του από τους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία που 
έχουν αναλάβει να τον εφαρμόζουν, με την επιφύλαξη των καθηκόντων 
και των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών που είναι αρμόδιες σύμ 
φωνα με το άρθρο 55 ή 56. 

5. Ενώσεις και άλλοι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου και προτίθενται να εκπονήσουν κώδικα δεοντο 
λογίας ή να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν υφιστάμενο κώδικα υπο 
βάλλουν το σχέδιο κώδικα στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμ 
φωνα με το άρθρο 55. Η εποπτική αρχή γνωμοδοτεί ως προς τη συμ 
μόρφωση του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης προς 
τον παρόντα κανονισμό και εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο κώδικα, τροπο 
ποίηση ή επέκταση, εάν κρίνει ότι παρέχει επαρκείς κατάλληλες εγγυή 
σεις. 

6. Όταν το σχέδιο κώδικα ή η τροποποίηση ή επέκταση εγκρίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 και όταν ο σχετικός κώδικας δεοντολο 
γίας δεν έχει σχέση με δραστηριότητες επεξεργασίας σε περισσότερα 
του ενός κράτη μέλη, η εποπτική αρχή καταχωρίζει και δημοσιεύει τον 
κώδικα. 

▼B
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7. Σε περίπτωση που σχέδιο κώδικα δεοντολογίας αναφέρεται σε 
δραστηριότητες επεξεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η εποπτική 
αρχή που είναι αρμόδια κατά το άρθρο 55 το υποβάλλει, πριν από 
την έγκριση του σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης, 
στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 63 στο Συμβούλιο Προ 
στασίας Δεδομένων, το οποίο γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση του 
σχεδίου κώδικα, της τροποποίησης ή της επέκτασης προς τον παρόντα 
κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων από αυτόν. 

8. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 7 επιβεβαιώνει ότι το κώδικα, η τροποποίηση ή η επέκταση είναι 
σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση που αναφέ 
ρεται στην παράγραφο 3, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, το Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει τη γνώμη του στην Επιτροπή. 

9. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίζει 
ότι οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας και οι τροποποιήσεις ή οι 
επεκτάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 8 του παρό 
ντος άρθρου έχουν γενική ισχύ εντός της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελε 
στικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

10. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δέουσα δημοσιότητα για τους εγκε 
κριμένους κώδικες για τους οποίους αποφάσισε ότι έχουν γενική ισχύ 
σύμφωνα με την παράγραφο 9. 

11. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους 
εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, τις τροποποιήσεις και τις επεκτά 
σεις σε μητρώο και τους καθιστά διαθέσιμους στο κοινό με κάθε κατάλ 
ληλο μέσο. 

Άρθρο 41 

Παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας 

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58, η παρα 
κολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας δυνάμει του 
άρθρου 40 μπορεί να διεξάγεται από φορέα που διαθέτει το ενδεδειγ 
μένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με το αντικείμενο του 
κώδικα και είναι διαπιστευμένος για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια 
εποπτική αρχή. 

2. Ο φορέας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να είναι 
διαπιστευμένος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κώδικα 
δεοντολογίας, εφόσον ο εν λόγω φορέας: 

α) έχει αποδείξει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη του σε 
σχέση με το αντικείμενο του κώδικα κατά την κρίση της αρμόδιας 
εποπτικής αρχής, 

β) έχει καθιερώσει διαδικασίες που του επιτρέπουν την εκτίμηση της 
επιλεξιμότητας των σχετικών υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτε 
λούντων την επεξεργασία προκειμένου να εφαρμόσουν τον κώδικα, 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του και 
την περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας του, 

γ) έχει θεσπίσει διαδικασίες και δομές για την αντιμετώπιση καταγγε 
λιών περί παραβάσεων του κώδικα ή περί του τρόπου με τον οποίον 
ο κώδικας έχει εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται από έναν υπεύθυνο επε 
ξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και για να κατα 
στούν οι διαδικασίες και οι δομές αυτές διαφανείς στα υποκείμενα 
των δεδομένων και στο ευρύ κοινό, και 

δ) αποδεικνύει, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ότι τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του δεν συνεπάγονται σύγκρουση 
συμφερόντων. 

▼B
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3. Η αρμόδια εποπτική αρχή υποβάλλει τα σχέδια απαιτήσεων διαπί 
στευσης του φορέα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον μηχα 
νισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63. 

▼B 
4. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής και των διατάξεων του κεφαλαίου VIII, ο 
φορέας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων, κατάλληλη 
δράση σε περίπτωση παράβασης του κώδικα από τον υπεύθυνο επεξερ 
γασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της ανα 
στολής άσκησης καθηκόντων ή της εξαίρεσης του οικείου υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία από τον κώδικα. Ενημε 
ρώνει την αρμόδια εποπτική αρχή για τις δράσεις αυτές και για τους 
λόγους ανάληψής τους. 

▼C1 
5. Η αρμόδια εποπτική αρχή ανακαλεί τη διαπίστευση φορέα όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν οι απαιτήσεις διαπίστευσης δεν 
πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον ή οι ενέργειες που αναλήφθηκαν 
από τον φορέα παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό. 

▼B 
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενερ 
γείται από δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς. 

Άρθρο 42 

Πιστοποίηση 

1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και η Επιτροπή παροτρύνουν, ιδίως σε ενωσιακό επίπεδο, 
τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφρα 
γίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων, με σκοπό την απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό των πράξεων επεξεργασίας 
από τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργα 
σία. Λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

2. Πέραν της εφαρμογής τους από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή 
τους εκτελούντες την επεξεργασία που υπόκεινται στον παρόντα κανο 
νισμό, οι μηχανισμοί πιστοποίησης της προστασίας δεδομένων και οι 
σφραγίδες και τα σήματα προστασίας δεδομένων που εγκρίνονται βάσει 
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπίζονται για 
τον σκοπό της απόδειξης ότι παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις από 
τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία 
που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
3, στο πλαίσιο των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ). Οι εν λόγω 
υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία αναλαμβάνουν 
δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις μέσω συμβάσεων ή άλλων 
νομικά δεσμευτικών πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν τις εν 
λόγω κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα 
των υποκειμένων των δεδομένων. 

3. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική και διαθέσιμη μέσω διαφανούς 
διαδικασίας. 

4. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιορίζει την 
ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργα 
σία για συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και δεν θίγει τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών που είναι αρμό 
διες σύμφωνα με το άρθρο 55 ή 56. 

▼C1
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5. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο χορηγείται από τους 
φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 43 ή από την αρμόδια 
εποπτική αρχή, βάσει των κριτηρίων που έχει εγκρίνει η εν λόγω αρμό 
δια εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 3 ή το Συμβού 
λιο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 63. Όταν τα κριτή 
ρια εγκρίνονται από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε κοινή πιστοποίηση, την Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Προστα 
σίας των Δεδομένων. 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία που 
υποβάλλει την επεξεργασία του στον μηχανισμό πιστοποίησης παρέχει 
στον φορέα πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 43 ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, στην αρμόδια εποπτική αρχή κάθε πληροφορία και 
πρόσβαση στις δραστηριότητες επεξεργασίας που απαιτείται για τη διε 
ξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης. 

▼C1 
7. Η πιστοποίηση χορηγείται σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτε 
λούντα την επεξεργασία για μέγιστη περίοδο τριών ετών και μπορεί 
να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολου 
θούν να πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Η πιστοποίηση ανακαλείται, 
ανάλογα με την περίπτωση, από τους φορείς πιστοποίησης που προβλέ 
πονται στο άρθρο 43 ή από την αρμόδια εποπτική αρχή, όταν δεν 
πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια για την πιστοποίηση. 

▼B 
8. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων συγκεντρώνει όλους τους 
μηχανισμούς πιστοποίησης και τις σφραγίδες και τα σήματα προστασίας 
δεδομένων σε μητρώο και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό με κάθε 
κατάλληλο μέσο. 

Άρθρο 43 

Φορείς πιστοποίησης 

1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58, οι φορείς 
πιστοποίησης που διαθέτουν το ενδεδειγμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύ 
νης σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, αφού ενημερώσουν την 
εποπτική αρχή προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τις αρμοδιότητές 
της δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 2 στοιχείο η) όπου απαιτείται, 
χορηγούν και ανανεώνουν πιστοποιήσεις. Το κράτος μέλος διασφαλίζει 
ότι η διαπίστευση των εν λόγω φορέων πιστοποίησης πραγματοποιείται 
από ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα: 

α) την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 ή 56, 

β) τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που ορίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 1 ), σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO/IEC 
17065/2012 και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που 
έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του 
άρθρου 55 ή 56. 

2. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, μόνο εφόσον: 

α) έχουν αποδείξει την ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη τους σε 
σχέση με το αντικείμενο της πιστοποίησης κατά την κρίση της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής, 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊ 
όντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
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β) έχουν δεσμευτεί να σέβονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 5 και τα οποία έχουν εγκριθεί από την επο 
πτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56 ή από το 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 63, 

γ) έχουν θεσπίσει διαδικασίες για την έκδοση, την περιοδική επανεξέ 
ταση και την ανάκληση πιστοποιητικών, σφραγίδων και σημάτων 
προστασίας των δεδομένων, 

δ) έχουν θεσπίσει διαδικασίες και δομές για τη διαχείριση καταγγελιών 
περί παραβάσεων της πιστοποίησης ή περί του τρόπου με τον οποίο 
η πιστοποίηση έχει εφαρμοστεί ή εφαρμόζεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και για να 
καταστούν οι διαδικασίες και οι δομές αυτές διαφανείς στα υποκεί 
μενα των δεδομένων και στο ευρύ κοινό, και 

ε) αποδεικνύουν, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ότι τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους δεν συνεπάγονται σύγκρουση 
συμφερόντων. 

3. ►C1 Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης όπως αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται 
βάσει των απαιτήσεων που έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή 
που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 55 ή 56, ή από το Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 63. ◄ Σε περίπτωση δια 
πίστευσης δυνάμει του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, οι εν λόγω απαιτήσεις συμπληρώνουν τις απαιτήσεις που προ 
βλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και τους τεχνικούς 
κανόνες που περιγράφουν τις μεθόδους και τις διαδικασίες των φορέων 
πιστοποίησης. 

4. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι 
υπεύθυνος για την ορθή εκτίμηση που οδηγεί στην πιστοποίηση ή την 
ανάκληση της πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της ευθύνης του υπευ 
θύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία για συμμόρ 
φωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η διαπίστευση χορηγείται για μέγι 
στη περίοδο πέντε ετών και μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. 

5. Οι φορείς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχουν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους λόγους χορήγησης ή 
ανάκλησης της αιτηθείσας πιστοποίησης. 

▼C1 
6. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφο 5 δημοσιοποιού 
νται από την εποπτική αρχή σε ευχερώς προσβάσιμη μορφή. Οι επο 
πτικές αρχές διαβιβάζουν επίσης τις εν λόγω απαιτήσεις και τα κριτήρια 
στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

7. Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου VIII, η αρμόδια εποπτική αρχή 
ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης ανακαλεί διαπίστευση σε φορέα 
πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον οι προϋποθέσεις διαπίστευσης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται 
πλέον ή εφόσον οι ενέργειες του φορέα πιστοποίησης παραβαίνουν τον 
παρόντα κανονισμό. 

▼B 
8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πρά 
ξεις σύμφωνα με το άρθρο 92, με σκοπό τον προσδιορισμό των απαι 
τήσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους μηχανισμούς πιστο 
ποίησης προστασίας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 42 παρά 
γραφος 1. 

▼B
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9. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη 
θέσπιση τεχνικών προτύπων για μηχανισμούς πιστοποίησης, σφραγίδες και 
σήματα προστασίας δεδομένων, καθώς και μηχανισμούς για την προώθηση 
και την αναγνώριση των εν λόγω μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων 
και σημάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς 

Άρθρο 44 

Γενικές αρχές για διαβιβάσεις 

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλ 
λονται σε επεξεργασία ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
μετά από τη διαβίβασή τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγ 
ματοποιείται μόνο εάν, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτε 
λούντα την επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα ή άλλο διεθνή οργανισμό. Όλες οι 
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με σκοπό να διασφα 
λίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που εγγυά 
ται ο παρών κανονισμός δεν υπονομεύεται. 

Άρθρο 45 

Διαβιβάσεις βάσει απόφαση επάρκειας 

1. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα 
ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή έχει 
αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την 
τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό. 
Για μια τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται ειδική άδεια. 

2. Κατά την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
των θεμελιωδών ελευθεριών, τη σχετική νομοθεσία, τόσο τη γενική 
όσο και την τομεακή, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια ασφά 
λεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο και την 
πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, τους κανόνες περί 
προστασίας δεδομένων, τους επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας, περιλαμβανομένων των κανόνων για τις περαιτέρω διαβι 
βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό που τηρούνται στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό, νομολογία, καθώς και ουσιαστικά και εκτελεστά δικαιώ 
ματα υποκειμένων των δεδομένων και αποτελεσματικά διοικητικά και 
δικαστικά μέσα προσφυγής για τα υποκείμενα των δεδομένων των 
οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται, 

β) την ύπαρξη και την αποτελεσματική λειτουργία μίας ή περισσότερων 
ανεξάρτητων εποπτικών αρχών οι οποίες βρίσκονται στην εν λόγω 
τρίτη χώρα ή στις οποίες υπόκειται ένας διεθνής οργανισμός, υπεύ 
θυνων να διασφαλίζουν και να επιβάλουν τη συμμόρφωση προς τους 
κανόνες προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων επαρκών 
εξουσιών επιβολής, να συνδράμουν και να συμβουλεύουν τα υπο 
κείμενα των δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και 
να συνεργάζονται με τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών, και 
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γ) τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο 
διεθνής οργανισμός ή άλλες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από 
νομικά δεσμευτικές συμβάσεις ή πράξεις και από τη συμμετοχή τους 
σε πολυμερή ή περιφερειακά συστήματα, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει την επάρκεια του επιπέδου προστα 
σίας, μπορεί να αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ότι εξασφαλί 
ζεται επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου από τρίτη χώρα ή έδαφος ή έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους τομείς σε τρίτη χώρα ή από διεθνή οργανισμό. Η εκτε 
λεστική πράξη προβλέπει μηχανισμό περιοδικής επανεξέτασης, τουλάχι 
στον ανά τετραετία, στην οποία συνεκτιμώνται όλες οι σχετικές εξελί 
ξεις στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Η εκτελεστική πράξη 
προσδιορίζει την εδαφική και τομεακή εφαρμογή της, καθώς και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, την εποπτική αρχή ή τις αρχές που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η εκτελεστική 
πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε συνεχή βάση εξελίξεις σε τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
λειτουργία αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου και αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

5. Η Επιτροπή, όταν οι υπάρχουσες πληροφορίες αποκαλύπτουν, 
κυρίως κατόπιν της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου, ότι μια τρίτη χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένος 
τομέας σε τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός δεν διασφαλίζει πλέον επαρ 
κές επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρό 
ντος άρθρου, καταργεί, τροποποιεί ή αναστέλλει, στον βαθμό που είναι 
αναγκαίο, την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέσω 
εκτελεστικών πράξεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα 
με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 93 παράγραφος 3. 

6. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό με σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης απόρροια της 
οποίας είναι η απόφαση που έχει ληφθεί δυνάμει της παραγράφου 5. 

7. Η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 
δεν θίγει τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη 
χώρα, στο έδαφος ή σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς 
στην εν λόγω τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τα 
άρθρα 46 έως 49. 

8. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών 
και συγκεκριμένων τομέων σε τρίτη χώρα, καθώς και των διεθνών 
οργανισμών, για τα οποία έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται ή δεν 
διασφαλίζεται πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας. 
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9. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ 
έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν με απόφαση 
της Επιτροπής εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 5 του παρό 
ντος άρθρου. 

Άρθρο 46 

Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις 

1. Ελλείψει απόφασης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 3, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να δια 
βιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργα 
νισμό μόνο εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφί 
στανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα 
υποκείμενα των δεδομένων. 

2. Οι κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μπορούν να προβλέπονται, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια εποπτικής 
αρχής, μέσω: 

α) ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου μεταξύ δημόσιων 
αρχών ή φορέων, 

β) δεσμευτικών εταιρικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 47, 

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 93 παράγραφος 2, 

δ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από 
εποπτική αρχή και εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2, 

ε) εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 40, από 
κοινού με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη χώρα 
να εφαρμόζει τις κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ή 

στ) εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 42, 
από κοινού με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευ 
θύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη 
χώρα να εφαρμόζει τις κατάλληλες εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. 

3. Με την επιφύλαξη της άδειας από την αρμόδια εποπτική αρχή, οι 
κατάλληλες εγγυήσεις της παραγράφου 1 μπορούν επίσης να παρέχο 
νται ιδίως μέσω: 

α) συμβατικών ρητρών μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία και του υπευθύνου επεξεργασίας, 
του εκτελούντος την επεξεργασία ή του αποδέκτη των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό ή 

β) διατάξεων προς συμπερίληψη σε διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημό 
σιων αρχών ή φορέων οι οποίες περιλαμβάνουν εκτελεστά και 
ουσιαστικά δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων. 

4. Η εποπτική αρχή εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 63 στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

▼B



 

02016R0679 — EL — 04.05.2016 — 000.002 — 44 

5. Οι άδειες από κράτος μέλος ή εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 26 
παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν, εάν απαιτείται, από 
την εν λόγω εποπτική αρχή. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή 
καταργηθούν, εάν απαιτείται, με απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 47 

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 

1. Η αρμόδια εποπτική αρχή εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανό 
νες σύμφωνα με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 63, υπό τον όρο ότι: 

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και εφαρμόζονται σε κάθε οικείο μέλος και 
επιβάλλονται από κάθε οικείο μέλος του ομίλου επιχειρήσεων, ή του 
ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, 

β) απονέμουν ρητώς εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδο 
μένων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τα αφορούν και 

γ) πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 

2. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1 διευκρινίζουν τουλάχιστον: 

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας του ομίλου επιχειρήσεων, ή 
του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα 
και κάθε μέλους του, 

β) τις διαβιβάσεις δεδομένων ή το σύνολο των διαβιβάσεων δεδομέ 
νων, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών δεδομένων προσωπι 
κού χαρακτήρα, τον τύπο επεξεργασίας και τους σκοπούς της, τον 
τύπο των υποκειμένων των δεδομένων που επηρεάζονται και τον 
καθορισμό της εν λόγω τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών, 

γ) τη νομικά δεσμευτική φύση τους, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε 
ρικά, 

δ) την εφαρμογή των γενικών αρχών προστασίας δεδομένων, ιδίως 
τον περιορισμό του σκοπού, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, 
τις περιορισμένες περιόδους αποθήκευσης, την ποιότητα των δεδο 
μένων, την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και 
εξ ορισμού, τη νομική βάση για την επεξεργασία, την επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μέτρα 
διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και την εφαρ 
μογή των απαιτήσεων σχετικά με περαιτέρω διαβιβάσεις σε φορείς 
που δεν δεσμεύονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, 

ε) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την 
επεξεργασία και τα μέσα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, περι 
λαμβανομένων του δικαιώματος μη υπαγωγής σε αποφάσεις που 
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το 
άρθρο 22, του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας ενώπιον της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής και ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων 
των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 79, καθώς και της εξα 
σφάλισης επανόρθωσης και, όπου απαιτείται, αποζημίωσης για 
παράβαση των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, 
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στ) την αποδοχή ευθύνης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτε 
λούντα την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος 
κράτους μέλους για τυχόν παραβάσεις των δεσμευτικών εταιρικών 
κανόνων από οποιοδήποτε οικείο μέλος που δεν είναι εγκατεστη 
μένο στην Ένωση· ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία εξαιρείται από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, 
μόνο αποδεικνύοντας ότι το εν λόγω μέλος δεν ευθύνεται για το 
γενεσιουργό γεγονός της ζημίας, 

ζ) τον τρόπο παροχής της ενημέρωσης σχετικά με τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες προς τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως τις 
διατάξεις που αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) της παρού 
σας παραγράφου, επιπλέον των άρθρων 13 και 14, 

η) τα καθήκοντα κάθε υπευθύνου προστασίας δεδομένων που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 37 ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας 
επιφορτισμένων με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες εντός του ομίλου επιχειρή 
σεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δρα 
στηριότητα, καθώς και με την παρακολούθηση της κατάρτισης και 
του χειρισμού των καταγγελιών, 

θ) τις διαδικασίες καταγγελίας, 

ι) τους μηχανισμούς εντός του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου 
εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανό 
νες. Οι εν λόγω μηχανισμοί περιλαμβάνουν ελέγχους για την προ 
στασία των δεδομένων και μεθόδους διασφάλισης διορθωτικών 
δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου 
των δεδομένων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού πρέπει να 
ανακοινώνονται στο πρόσωπο ή την οντότητα που αναφέρονται 
στο στοιχείο η) και στο διοικητικό συμβούλιο της ελέγχουσας επι 
χείρησης του ομίλου επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που 
ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, ενώ επίσης πρέπει να 
παρέχονται κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια εποπτική αρχή, 

ια) τους μηχανισμούς αναφοράς και καταχώρισης αλλαγών στους 
κανόνες και αναφοράς των εν λόγω αλλαγών στην εποπτική αρχή, 

ιβ) τον μηχανισμό συνεργασίας με την εποπτική αρχή, ώστε να δια 
σφαλίζεται η συμμόρφωση κάθε μέλους του ομίλου επιχειρήσεων, 
ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριό 
τητα, ιδίως θέτοντας στη διάθεση της εποπτικής αρχής τα αποτελέ 
σματα των ελέγχων των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο ι), 

ιγ) τους μηχανισμούς αναφοράς στην αρμόδια εποπτική αρχή κάθε 
νομικής απαίτησης στην οποία ένα μέλος του ομίλου επιχειρήσεων, 
ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριό 
τητα υπόκειται σε τρίτη χώρα και η οποία ενδέχεται να έχει σημα 
ντικές αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και 

ιδ) την κατάλληλη εκπαίδευση στην προστασία δεδομένων του προσω 
πικού που έχει μόνιμη ή τακτική πρόσβαση σε δεδομένα προσωπι 
κού χαρακτήρα. 

3. Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον μορφότυπο και τις διαδι 
κασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπευθύνων επεξεργα 
σίας, εκτελούντων την επεξεργασία και εποπτικών αρχών για τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 

▼B



 

02016R0679 — EL — 04.05.2016 — 000.002 — 46 

Άρθρο 48 

Διαβιβάσεις ή κοινοποιήσεις που δεν επιτρέπονται από το δίκαιο 
της Ένωσης 

Κάθε απόφαση δικαστηρίου και κάθε απόφαση διοικητικής αρχής τρί 
της χώρας που απαιτεί από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την 
επεξεργασία να διαβιβάσει ή να κοινοποιήσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να αναγνωρισθεί ή να είναι εκτελεστή καθ' οιονδή 
ποτε τρόπο μόνο εάν βασίζεται σε διεθνή συμφωνία, όπως σύμβαση 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που ισχύει μεταξύ της αιτούσας τρί 
της χώρας και της Ένωσης ή κράτους μέλους, με την επιφύλαξη άλλων 
λόγων διαβίβασης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. 

Άρθρο 49 

Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις 

1. Σε περίπτωση απουσίας απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρθρου 
45 παράγραφος 3 ή κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 46, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, η διαβίβαση ή 
το σύνολο διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη 
χώρα ή σε διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούται 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε ρητώς στην προτει 
νόμενη διαβίβαση, αφού ενημερώθηκε για τους πιθανούς κινδύνους 
που εγκυμονούν τέτοιες διαβιβάσεις για το υποκείμενο των δεδο 
μένων λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας και κατάλληλων εγγυή 
σεων, 

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ 
του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται 
κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, 

γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμ 
βασης η οποία συνήφθη προς όφελος του υποκειμένου των δεδο 
μένων μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου, 

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, 

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 

στ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών 
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων, 
εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει τη φυσική ή νομική 
ικανότητα να παράσχει τη συγκατάθεσή του, 

ζ) η διαβίβαση πραγματοποιείται από μητρώο το οποίο σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους προορίζεται για την 
παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι ανοικτό για αναζήτηση 
πληροφοριών είτε στο ευρύ κοινό είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
μπορεί να επικαλεστεί έννομο συμφέρον, αλλά μόνο εφόσον πλη 
ρούνται στην εκάστοτε περίπτωση οι προϋποθέσεις που προβλέπο 
νται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του κράτους μέλους για 
την αναζήτηση πληροφοριών. 
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Όταν η διαβίβαση δεν μπορεί να βασιστεί σε διάταξη του άρθρου 45 ή 
46, περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με δεσμευτικούς εταιρι 
κούς κανόνες, και δεν ισχύει καμία από τις παρεκκλίσεις για ειδική 
κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγρά 
φου, η διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνον εάν η διαβίβαση δεν είναι επαναλαμβανόμενη, 
αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων, είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των οποίων δεν υπερισχύουν τα 
συμφέροντα ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των 
δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εκτιμήσει όλες τις περι 
στάσεις που σχετίζονται με τη διαβίβαση των δεδομένων και έχει παρά 
σχει, βάσει της εν λόγω εκτίμησης, τις δέουσες εγγυήσεις για την προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξερ 
γασίας ενημερώνει την εποπτική αρχή για τη διαβίβαση. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, πέραν από την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται 
στα άρθρα 13 και 14, ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχε 
τικά με τη διαβίβαση και σχετικά με τα επιτακτικά έννομα συμφέροντα 
που επιδιώκονται. 

2. Διαβίβαση η οποία πραγματοποιείται δυνάμει της παραγράφου 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) δεν περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ούτε ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα που περιέχονται στο μητρώο. Όταν το μητρώο προο 
ρίζεται για αναζήτηση πληροφοριών από πρόσωπα τα οποία έχουν 
έννομο συμφέρον, η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήμα 
τος των εν λόγω προσώπων ή μόνο εάν πρόκειται να είναι οι αποδέ 
κτες. 

3. Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) και η παρά 
γραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οι 
οποίες εκτελούνται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των δημό 
σιων εξουσιών τους. 

4. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο δ) αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο εθνικό 
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξερ 
γασίας. 

5. Ελλείψει απόφασης επάρκειας, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους 
μέλους μπορεί, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να προ 
βλέπει ρητώς περιορισμούς στη διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή. 

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία καταχω 
ρίζει την εκτίμηση, καθώς και τις κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρο 
νται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στα 
αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 30. 

Άρθρο 50 

Διεθνής συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

Σε σχέση με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, η Επιτροπή και οι 
εποπτικές αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για: 

α) την ανάπτυξη μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση 
της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με την προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β) την παροχή διεθνούς αμοιβαίας συνδρομής στην επιβολή της νομο 
θεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων μέσω ειδοποίησης, διαβίβασης καταγγελιών, συνδρο 
μής σε έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθε 
ριών, 
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γ) τη συμμετοχή των οικείων ενδιαφερομένων σε συζητήσεις και δρα 
στηριότητες με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για 
την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα, 

δ) την προώθηση της ανταλλαγής και της τεκμηρίωσης της νομοθεσίας 
και της πρακτικής περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε συγκρούσεις δικαιοδοσίας με τρίτες 
χώρες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 

Τ μ ή μ α 1 

Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο κ α θ ε σ τ ώ ς 

Άρθρο 51 

Εποπτική αρχή 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι μία ή περισσότερες ανεξάρ 
τητες δημόσιες αρχές επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προστασία των θεμε 
λιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας που τα αφορούν και τη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση («επο 
πτική αρχή»). 

2. Κάθε εποπτική αρχή συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτόν, 
οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή 
σύμφωνα με το κεφάλαιο VII. 

3. Εάν σε ένα κράτος μέλος συσταθούν περισσότερες της μίας επο 
πτικές αρχές, το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει την εποπτική αρχή που θα 
εκπροσωπεί τις εν λόγω αρχές στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
και καθορίζει τον μηχανισμό που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των 
υπόλοιπων αρχών προς τους κανόνες που αφορούν τον μηχανισμό συνε 
κτικότητας ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 63. 

4. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που 
θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, έως τις 
25 Μαΐου 2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακόλουθη τροποποί 
ησή τους. 

Άρθρο 52 

Ανεξαρτησία 

1. Κάθε εποπτική αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις 
εξουσίες της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με πλήρη ανεξαρτη 
σία. 

2. Το μέλος ή τα μέλη κάθε εποπτικής αρχής εκτελούν τα καθήκοντά 
τους και ασκούν τις εξουσίες τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν ζητούν 
ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν. 

3. Το μέλος ή τα μέλη κάθε εποπτικής αρχής απέχουν από κάθε 
πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους και, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους, δεν ασκούν κανένα ασυμβίβαστο επάγγελμα, επικερ 
δές ή μη. 
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4. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε εποπτική αρχή διαθέτει 
τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους 
και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων και άσκηση των εξουσιών της, συμπεριλαμ 
βανομένων εκείνων που ασκούνται στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρο 
μής, της συνεργασίας και της συμμετοχής στο Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. 

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε εποπτική αρχή επιλέγει 
και διαθέτει δικούς της υπαλλήλους οι οποίοι διοικούνται αποκλειστικά 
από το μέλος ή τα μέλη της ενδιαφερόμενης εποπτικής αρχής. 

6. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε εποπτική αρχή υπόκειται 
σε οικονομικό έλεγχο ο οποίος δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της και 
διαθέτει χωριστούς, δημόσιους ετήσιους προϋπολογισμούς, οι οποίοι 
μπορούν να αποτελούν τμήμα του συνολικού κρατικού ή εθνικού προϋ 
πολογισμού. 

Άρθρο 53 

Γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη της εποπτικής αρχής 

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε μέλος των εποπτικών αρχών 
τους πρέπει να διορίζεται με διαφανή διαδικασία από: 

— το κοινοβούλιό τους, 

— την κυβέρνησή τους, 

— τον αρχηγό κράτους τους ή 

— ανεξάρτητο φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το δίκαιο 
του κράτους μέλους, ο διορισμός. 

2. Κάθε μέλος διαθέτει, ιδίως στον τομέα της προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα προσόντα, την εμπειρία και τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του. 

3. Τα καθήκοντα ενός μέλους παύουν σε περίπτωση λήξης της θητεί 
ας, παραίτησης ή υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το 
δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. 

4. Μέλος μπορεί να απολυθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρού παρα 
πτώματος ή εάν παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 54 

Κανόνες για τη σύσταση της εποπτικής αρχής 

1. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου όλα τα ακόλουθα: 

α) τη σύσταση κάθε εποπτικής αρχής, 

β) τα προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που απαιτούνται 
για τον διορισμό μέλους κάθε εποπτικής αρχής, 

γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για τον διορισμό του μέλους ή των 
μελών κάθε εποπτικής αρχής, 

δ) τη διάρκεια της θητείας του μέλους ή των μελών κάθε εποπτικής 
αρχής, η οποία δεν είναι μικρότερη των τεσσάρων ετών, με εξαί 
ρεση τον πρώτο διορισμό μετά τις 24 Μαΐου 2016, μέρος του 
οποίου μπορεί να αφορά συντομότερο διάστημα εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία της ανεξαρτησίας της εποπτικής 
αρχής μέσω διαδικασίας τμηματικών διορισμών, 
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ε) κατά πόσον και για πόσες θητείες το μέλος ή τα μέλη κάθε επο 
πτικής αρχής είναι επιλέξιμα για επαναδιορισμό, 

στ) τους όρους που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις του μέλους ή των 
μελών και των υπαλλήλων κάθε εποπτικής αρχής, την απαγόρευση 
πράξεων, επαγγελματικών δραστηριοτήτων και παροχών ασυμβίβα 
στων προς τις υποχρεώσεις αυτές, τόσο κατά τη διάρκεια της 
θητείας όσο και μετά το πέρας αυτής, και τους κανόνες που διέ 
πουν την παύση της απασχόλησης. 

2. Το μέλος ή τα μέλη και οι υπάλληλοι κάθε εποπτικής αρχής 
δεσμεύονται, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, 
από το επαγγελματικό απόρρητο τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας όσο 
και μετά το πέρας αυτής, όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι 
οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους, η εν λόγω υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου 
ισχύει ιδίως για την αναφορά από φυσικά πρόσωπα παραβάσεων του 
παρόντος κανονισμού. 

Τ μ ή μ α 2 

Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α , κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι ε ξ ο υ σ ί ε ς 

Άρθρο 55 

Αρμοδιότητα 

1. Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και 
να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό στο έδαφος του κράτους μέλους της. 

2. Όταν η επεξεργασία γίνεται από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικούς 
φορείς που ενεργούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
ε), αρμόδια είναι η εποπτική αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται το άρθρο 56. 

3. Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επε 
ξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της 
δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. 

Άρθρο 56 

Αρμοδιότητα της επικεφαλής εποπτικής αρχής 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, η εποπτική αρχή της κύριας ή 
της μόνης εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελού 
ντος την επεξεργασία είναι αρμόδια να ενεργεί ως επικεφαλής εποπτική 
αρχή για τις διασυνοριακές πράξεις επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύ 
νου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε εποπτική αρχή 
είναι αρμόδια για την εξέταση υποβληθείσας καταγγελίας ή για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενης παραβίασης του παρόντος κανονισμού, εάν 
το αντικείμενο αφορά μόνο εγκατάσταση στο οικείο κράτος μέλος ή 
επηρεάζει ουσιαστικώς υποκείμενα των δεδομένων μόνο στο οικείο 
κράτος μέλος. 
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3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η επο 
πτική αρχή ενημερώνει περί αυτού την επικεφαλής εποπτική αρχή χωρίς 
καθυστέρηση. Εντός τριών εβδομάδων από την ενημέρωσή της, η επι 
κεφαλής εποπτική αρχή αποφασίζει εάν θα επιληφθεί της υπόθεσης 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 60, λαμβάνοντας υπόψη εάν υπάρχει 
ή όχι εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία στο κράτος μέλος της εποπτικής αρχής που την ενημέρωσε. 

4. Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίσει να 
επιληφθεί της υπόθεσης, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 60. Η εποπτική αρχή που ενημέρωσε την επικεφαλής επο 
πτική αρχή δύναται να υποβάλει στην επικεφαλής αρχή σχέδιο απόφα 
σης. Η επικεφαλής εποπτική αρχή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το σχέδιο 
αυτό κατά την προετοιμασία του σχεδίου απόφασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 3. 

5. Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίσει να 
μην επιληφθεί της υπόθεσης, η εποπτική αρχή που ενημέρωσε την 
επικεφαλής εποπτική αρχή επιλαμβάνεται της υπόθεσης σύμφωνα με 
τα άρθρα 61 και 62. 

6. Η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι ο μοναδικός συνομιλητής του 
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία για τη 
διασυνοριακή πράξη επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύνου επεξεργα 
σίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. 

Άρθρο 57 

Καθήκοντα 

1. Με την επιφύλαξη των άλλων καθηκόντων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, κάθε εποπτική αρχή στο έδαφός της: 

α) παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του παρόντος κανονι 
σμού, 

β) προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των 
κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με την επεξεργασία. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε 
δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά, 

γ) συμβουλεύει, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, το 
εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα και οργανι 
σμούς για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την 
προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώ 
πων έναντι της επεξεργασίας, 

δ) προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και 
των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις 
τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

ε) κατόπιν αιτήματος, παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των 
δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνά 
μει του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, συνεργάζεται για 
τον σκοπό αυτό με τις εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, 

στ) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από το υποκείμενο 
των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση σύμφωνα με 
το άρθρο 80 και ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικεί 
μενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλοντα για την 
πρόοδο και για την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονι 
σμός με άλλη εποπτική αρχή, 
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ζ) συνεργάζεται, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με 
άλλες εποπτικές αρχές και παρέχει αμοιβαία συνδρομή σε άλλες 
εποπτικές αρχές, με σκοπό να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα της 
εφαρμογής και της επιβολής του παρόντος κανονισμού, 

η) διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονι 
σμού, μεταξύ άλλων βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από άλλη 
εποπτική αρχή ή άλλη δημόσια αρχή, 

θ) παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, στον βαθμό που έχουν αντί 
κτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως δε τις εξελίξεις των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών και των εμπορικών πρακτικών, 

ι) θεσπίζει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του άρθρου 28 παρά 
γραφος 8 και του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 

ια) καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο σε σχέση με την απαίτηση για 
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4, 

ιβ) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας του 
άρθρου 36 παράγραφος 2, 

ιγ) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το 
άρθρο 40 παράγραφος 1 και διατυπώνει γνώμη και εγκρίνει τέτοι 
ους κώδικες δεοντολογίας που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμ 
φωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5, 

ιδ) ενθαρρύνει τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας 
δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας των δεδομέ 
νων δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 και εγκρίνει τα κριτή 
ρια πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 5, 

ιε) κατά περίπτωση, διενεργεί περιοδική επανεξέταση των πιστοποι 
ήσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7, 

▼C1 
ιστ) σχεδιάζει και δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα για 

την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 και φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

▼B 
ιζ) διενεργεί τη διαπίστευση φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων 

δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 και φορέα πιστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 43, 

ιη) επιτρέπει συμβατικές ρήτρες και διατάξεις του άρθρου 46 παρά 
γραφος 3, 

ιθ) εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 47, 

κ) συμβάλλει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδο 
μένων, 

κα) τηρεί εσωτερικά αρχεία των παραβάσεων του παρόντος κανονι 
σμού και των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 
58 παράγραφος 2, και 

κβ) εκπληρώνει κάθε άλλο καθήκον σχετικό με την προστασία δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Κάθε εποπτική αρχή διευκολύνει την υποβολή των καταγγελιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) με μέτρα όπως το 
έντυπο υποβολής καταγγελίας το οποίο μπορεί επίσης να συμπληρωθεί 
ηλεκτρονικά, χωρίς να αποκλείονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας. 

3. Κάθε εποπτική αρχή ασκεί τα καθήκοντά της χωρίς επιβάρυνση 
για το υποκείμενο των δεδομένων και, κατά περίπτωση, για τον υπεύ 
θυνο προστασίας δεδομένων. 

▼B
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4. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως 
λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εποπτική αρχή μπο 
ρεί να επιβάλει ένα εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα ή να αρνηθεί να 
απαντήσει στο αίτημα. Η εποπτική αρχή φέρει το βάρος απόδειξης του 
προδήλως αβάσιμου ή υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος. 

Άρθρο 58 

Εξουσίες 

1. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες εξουσίες έρευνας: 

α) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα 
την επεξεργασία και, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκπρόσωπο 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να 
παράσχουν κάθε πληροφορία την οποία απαιτεί για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, 

β) να διεξάγει έρευνες με τη μορφή ελέγχων για την προστασία των 
δεδομένων, 

γ) να προβαίνει σε επανεξέταση των πιστοποιήσεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7, 

δ) να ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία για εικαζόμενη παράβαση του παρόντος κανονισμού, 

ε) να αποκτά, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, 

στ) να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας 
και του εκτελούντος την επεξεργασία, περιλαμβανομένων κάθε εξο 
πλισμού και μέσου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το δικο 
νομικό δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους. 

2. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες διορθωτικές εξου 
σίες: 

α) να απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον 
εκτελούντα την επεξεργασία ότι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας 
είναι πιθανόν να παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 

β) να απευθύνει επιπλήξεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτε 
λούντα την επεξεργασία όταν πράξεις επεξεργασίας έχουν παραβεί 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 

γ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα 
την επεξεργασία να συμμορφώνεται προς τα αιτήματα του υποκει 
μένου των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμ 
φωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

δ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα 
την επεξεργασία να καθιστούν τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν χρειάζεται, με 
συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας, 

ε) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ανακοινώνει την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των 
δεδομένων, 

στ) να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της επεξεργασίας, 
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ζ) να δίνει εντολή διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 
16, 17 και 18 και εντολή κοινοποίησης των ενεργειών αυτών σε 
αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνω 
στοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 19, 

η) να αποσύρει την πιστοποίηση ή να διατάξει τον οργανισμό πιστο 
ποίησης να αποσύρει ένα πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα με τα 
άρθρα 42 και 43 ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να μην 
εκδώσει πιστοποίηση, εφόσον οι απαιτήσεις πιστοποίησης δεν πλη 
ρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, 

θ) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 83, επιπλέον 
ή αντί των μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 
ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, 

ι) να δίνει εντολή για αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων σε απο 
δέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. 

3. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες αδειοδοτικές και 
συμβουλευτικές εξουσίες: 

α) να παρέχει συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τη 
διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 36, 

β) να εκδίδει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες 
προς το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση του κράτους μέλους ή, 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, προς άλλα όργανα και 
οργανισμούς, καθώς και προς το κοινό, για κάθε θέμα το οποίο 
σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) να επιτρέπει την επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παρά 
γραφος 5, εάν το δίκαιο του κράτους μέλους απαιτεί αυτήν την 
προηγούμενη έγκριση, 

δ) να εκδίδει γνώμες για σχέδια κωδίκων δεοντολογίας και να εγκρίνει 
τα σχέδια αυτά δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 5, 

ε) να παρέχει διαπίστευση σε φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 43, 

στ) να εκδίδει πιστοποιητικά και να εγκρίνει κριτήρια πιστοποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 5, 

ζ) να εγκρίνει τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων του 
άρθρου 28 παράγραφος 8 και του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοι 
χείο δ), 

η) να επιτρέπει συμβατικές ρήτρες του άρθρου 46 παράγραφος 3 στοι 
χείο α), 

θ) να επιτρέπει διοικητικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 
παράγραφος 3 στοιχείο β), 

ι) να εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του 
άρθρου 47. 

4. Η άσκηση εκ μέρους εποπτικής αρχής των εξουσιών της δυνάμει 
του παρόντος άρθρου υπόκειται στις δέουσες εγγυήσεις, περιλαμβανο 
μένης της άσκησης πραγματικής δικαστικής προσφυγής και της τήρη 
σης της προσήκουσας διαδικασίας, όπως προβλέπονται στο δίκαιο της 
Ένωσης και το δίκαιο των κρατών μελών σύμφωνα με τον Χάρτη. 

5. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι η οικεία εποπτική 
αρχή έχει την εξουσία να γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις παρα 
βιάσεις του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, να κινεί ή να 
μετέχει κατ' άλλο τρόπο σε νομικές διαδικασίες, ώστε να επιβάλει τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
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6. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι η εποπτική αρχή του 
έχει πρόσθετες εξουσίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγρά 
φους 1, 2 και 3. Η άσκηση των εν λόγω εξουσιών δεν θίγει την 
αποτελεσματική λειτουργία του κεφαλαίου VII. 

Άρθρο 59 

Εκθέσεις δραστηριοτήτων 

Κάθε εποπτική αρχή καταρτίζει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων 
της, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κατάλογο των τύπων των κοινο 
ποιημένων παραβάσεων και το είδος των μέτρων που λήφθηκαν σύμ 
φωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2. Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλο 
νται στο εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλες αρχές, όπως 
ορίζεται από το δίκαιο του κράτους μέλους. Καθίσταται διαθέσιμη 
στο κοινό, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Συνεργασία και συνεκτικότητα 

Τ μ ή μ α 1 

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 

Άρθρο 60 

Συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των άλλων 
ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών 

1. Η επικεφαλής εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις άλλες ενδιαφε 
ρόμενες εποπτικές αρχές σύμφωνα με το παρόν άρθρο με σκοπό να 
επιτύχει συναίνεση. Η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες 
εποπτικές αρχές ανταλλάσουν μεταξύ τους κάθε συναφή πληροφορία. 

2. Η επικεφαλής εποπτική αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή 
από άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές να παράσχουν αμοιβαία 
συνδρομή δυνάμει του άρθρου 61 και μπορεί να διεξάγει κοινές επιχει 
ρήσεις δυνάμει του άρθρου 62, ιδίως για την εκτέλεση ερευνών ή για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρου που αφορά υπεύθυνο επε 
ξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία εγκατεστημένο σε άλλο κρά 
τος μέλος. 

3. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση τις 
συναφείς πληροφορίες για το θέμα αυτό στις άλλες ενδιαφερόμενες 
εποπτικές αρχές. Υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση σχέδιο απόφασης 
στις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές προς διατύπωση γνώμης 
και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις τους. 

4. Εάν οποιαδήποτε από τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, 
εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων από την αίτηση γνωμοδότησης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, προβάλλει σχε 
τική και αιτιολογημένη ένσταση για το σχέδιο απόφασης, η επικεφαλής 
εποπτική αρχή, εάν δεν ακολουθήσει τη σχετική και αιτιολογημένη 
ένσταση ή είναι της γνώμης ότι η ένσταση δεν είναι σχετική ή αιτιο 
λογημένη, υποβάλλει το ζήτημα στον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 63. 
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5. Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή σκοπεύει να ακολουθήσει τη 
διατυπωθείσα σχετική και αιτιολογημένη ένσταση, υποβάλλει στις 
άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης 
για να εκφέρουν τη γνώμη τους. Αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο από 
φασης υπόκειται στη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, 
εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων. 

6. Όταν καμία από τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν 
έχει διατυπώσει ένσταση για το σχέδιο απόφασης που υπέβαλε η επι 
κεφαλής εποπτική αρχή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις 
παραγράφους 4 και 5, τεκμαίρεται ότι η επικεφαλής εποπτική αρχή 
και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές συμφωνούν με το εν λόγω σχέ 
διο απόφασης και δεσμεύονται από αυτό. 

7. Η επικεφαλής εποπτική αρχή εκδίδει και κοινοποιεί την απόφαση 
στην κύρια ή, αναλόγως, τη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξερ 
γασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και ενημερώνει τις άλλες 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και το Συμβούλιο Προστασίας Δεδο 
μένων για την απόφαση αυτή, παρέχοντας μεταξύ άλλων σύνοψη των 
πραγματικών περιστατικών και των νομικών ισχυρισμών. Η εποπτική 
αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλ 
λοντα σχετικά με την απόφαση. 

8. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, εάν μια καταγγελία έχει 
κριθεί απαράδεκτη ή έχει απορριφθεί, η εποπτική αρχή προς την οποία 
υποβλήθηκε η καταγγελία εκδίδει την απόφαση, την κοινοποιεί στον 
καταγγέλλοντα και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

9. Εάν η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι ενδιαφερόμενες εποπτικές 
αρχές συμφωνούν να κρίνουν απαράδεκτα ή να απορρίψουν τμήματα 
μιας καταγγελίας και να ενεργήσουν ως προς άλλα τμήματα της ίδιας 
καταγγελίας, εκδίδεται χωριστή απόφαση για καθένα από τα τμήματα 
αυτά. Η επικεφαλής εποπτική αρχή εκδίδει την απόφαση για το τμήμα 
που αφορά ενέργειες του υπευθύνου επεξεργασίας, την κοινοποιεί στην 
κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους 
και ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα, ενώ η εποπτική αρχή του 
καταγγέλλοντος εκδίδει την απόφαση για το τμήμα αναφορικά με το 
απαράδεκτο ή την απόρριψη της εν λόγω καταγγελίας και την κοινο 
ποιεί στον εν λόγω καταγγέλλοντα και ενημερώνει σχετικά τον υπεύ 
θυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

10. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της επικεφαλής εποπτικής 
αρχής σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 9, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να δια 
σφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση όσον αφορά τις δραστηριό 
τητες επεξεργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του στην Ένωση. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία κοινοποιεί τα 
ληφθέντα μέτρα για τη συμμόρφωση με την απόφαση στην επικεφαλής 
εποπτική αρχή, η οποία ενημερώνει τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές 
αρχές. 

11. Εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, μια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή 
έχει λόγους να κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για 
να προστατευθούν τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων, 
εφαρμόζεται η επείγουσα διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 66. 

12. Η επικεφαλής εποπτική αρχή και οι άλλες ενδιαφερόμενες επο 
πτικές αρχές παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου σε κάθε άλλη αρχή με ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποι 
ώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

▼B
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Άρθρο 61 

Αμοιβαία συνδρομή 

1. Οι εποπτικές αρχές παρέχουν η μια στην άλλη σχετικές πληροφο 
ρίες και αμοιβαία συνδρομή, ώστε να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν 
τον παρόντα κανονισμό με συνεκτικό τρόπο, και θεσπίζουν μέτρα για 
την αποτελεσματική συνεργασία τους. Η αμοιβαία συνδρομή καλύπτει, 
ιδίως, αιτήματα παροχής πληροφοριών και μέτρα ελέγχου, παραδείγμα 
τος χάρη αιτήματα για προηγούμενες διαβουλεύσεις και εγκρίσεις, ελέγ 
χους και έρευνες. 

2. Κάθε εποπτική αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που απαι 
τούνται για να απαντήσει σε αίτημα άλλης εποπτικής αρχής αμελλητί 
και το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή του αιτήματος. Τα εν 
λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, τη διαβίβαση σχετικών 
πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια έρευνας. 

3. Τα αιτήματα παροχής συνδρομής περιέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, μεταξύ αυτών τον σκοπό και τους λόγους υποβολής του 
αιτήματος. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται χρησιμοποιούνται 
μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν. 

4. Εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε αίτημα δεν αρνείται να 
συμμορφωθεί προς το αίτημα, παρά μόνο εάν: 

α) δεν είναι αρμόδια για το αντικείμενο του αιτήματος ή για μέτρα που 
πρέπει να εκτελέσει ή 

β) η συμμόρφωση προς το αίτημα θα παραβίαζε τον παρόντα κανονι 
σμό ή το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο 
υπόκειται η εποπτική αρχή που λαμβάνει το αίτημα. 

5. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα ενημερώνει 
την εποπτική αρχή που υπέβαλε το αίτημα για τα αποτελέσματα ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, για την πρόοδο των μέτρων που έλαβε 
για να ανταποκριθεί στο αίτημα. Η εποπτική αρχή στην οποία υποβλή 
θηκε το αίτημα εξηγεί τους λόγους για οποιαδήποτε άρνηση συμμόρ 
φωσης προς αίτημα δυνάμει της παραγράφου 4. 

6. Οι εποπτικές αρχές στις οποία υποβλήθηκε αίτημα παρέχουν, κατά 
κανόνα, τις πληροφορίες που ζητούνται από άλλες εποπτικές αρχές με 
ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

7. Οι εποπτικές αρχές στις οποία υποβλήθηκε αίτημα δεν επιβάλλουν 
τέλος για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβησαν σε συνέχεια 
αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής. Οι εποπτικές αρχές δύνανται να συμ 
φωνούν κανόνες σχετικούς με αποζημίωση για συγκεκριμένες δαπάνες 
που προκύπτουν από την παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε εξαιρετικές 
περιστάσεις. 

8. Εάν μια εποπτική αρχή δεν παράσχει τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου πληροφορίες εντός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος άλλης εποπτικής αρχής, η εποπτική αρχή που 
υπέβαλε το αίτημα δύναται να θεσπίσει προσωρινό μέτρο στο έδαφος 
του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 1. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη λήψης μέτρων βάσει του άρθρο 66 παράγραφος 1 και απαιτείται 
επείγουσα δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομέ 
νων, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2. 

▼B
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9. Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να προσδιορίσει 
τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για την αμοιβαία συνδρομή που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο και τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ ελεγκτικών αρχών και 
μεταξύ ελεγκτικών αρχών και του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
ιδίως δε τον τυποποιημένο μορφότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 
6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 93 παράγραφος 2. 

Άρθρο 62 

Κοινές επιχειρήσεις αρχών ελέγχου 

1. Οι εποπτικές αρχές πραγματοποιούν, όταν χρειάζεται, κοινές επι 
χειρήσεις, μεταξύ άλλων και κοινές έρευνες και κοινά μέτρα επιβολής, 
στα οποία συμμετέχουν μέλη ή υπάλληλοι από εποπτικές αρχές άλλων 
κρατών μελών. 

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
είναι εγκατεστημένος σε πολλά κράτη μέλη ή σε περιπτώσεις στις 
οποίες σημαντικός αριθμός υποκειμένων των δεδομένων σε περισσό 
τερα του ενός κράτη μέλη ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από 
πράξεις επεξεργασίας, μια εποπτική αρχή από καθένα από αυτά τα 
κράτη μέλη δικαιούται να συμμετέχει στις κοινές επιχειρήσεις. Η επο 
πτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 1 ή 
4, καλεί τις εποπτικές αρχές εκάστου εκ των εν λόγω κρατών μελών να 
λάβουν μέρος στις κοινές επιχειρήσεις και απαντά αμελλητί στο αίτημα 
εποπτικής αρχής για συμμετοχή. 

3. Η εποπτική αρχή μπορεί, σε συμφωνία με το δίκαιο του κράτους 
μέλους και με την έγκριση της εποπτικής αρχής απόσπασης, να απονέ 
μει εξουσίες, περιλαμβανομένων εξουσιών έρευνας, στα μέλη ή στους 
υπαλλήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης που συμμετέχουν σε κοι 
νές επιχειρήσεις ή, εφόσον το επιτρέπει το δίκαιο του κράτους μέλους 
της εποπτικής αρχής υποδοχής, να επιτρέπει στα μέλη ή στους υπαλ 
λήλους της εποπτικής αρχής απόσπασης να ασκούν τις εξουσίες τους 
έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους της εποπτικής 
αρχής απόσπασης. Οι εν λόγω εξουσίες έρευνας μπορούν να ασκούνται 
μόνο υπό την καθοδήγηση και παρουσία μελών ή υπαλλήλων της επο 
πτικής αρχής υποδοχής. Τα μέλη ή οι υπάλληλοι της εποπτικής αρχής 
απόσπασης υπάγονται στο δίκαιο του κράτους μέλους της εποπτικής 
αρχής υποδοχής. 

4. Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το προσωπικό της εποπτικής 
αρχής απόσπασης ενεργεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος της 
εποπτικής αρχής υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις 
τους, περιλαμβανομένης και εκείνης για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει 
κατά τη διάρκεια των εκεί δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το δίκαιο 
του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ενεργεί. 

5. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου προκαλείται η ζημία την 
αποκαθιστά υπό τους όρους που ισχύουν για τις ζημίες που προκαλεί το 
προσωπικό του. Το κράτος μέλος της εποπτικής αρχής απόσπασης του 
οποίου το προσωπικό προκάλεσε ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο 
έδαφος άλλου κράτους μέλους επιστρέφει στο εν λόγω άλλο κράτος 
μέλος το σύνολο των ποσών που κατέβαλε στους δικαιούχους. 

6. Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι 
τρίτων και κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 5, κάθε κράτος μέλος 
παραιτείται, στην περίπτωση της παραγράφου 1, από τη δυνατότητα να 
ζητήσει από άλλο κράτος μέλος αποζημίωση για ζημίες που αναφέρο 
νται στην παράγραφο 4. 

▼B
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7. Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κοινή επιχείρηση και μια επο 
πτική αρχή δεν συμμορφώνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός προς την 
υποχρέωση που προβλέπεται στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, οι υπόλοιπες εποπτικές αρχές δύνανται να θεσπί 
σουν προσωρινό μέτρο στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 55. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται 
ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων βάσει του άρθρο 66 παρά 
γραφος 1 και απαιτείται γνώμη ή επείγουσα δεσμευτική απόφαση του 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 66 παρά 
γραφος 2. 

Τ μ ή μ α 2 

Σ υ ν ε κ τ ι κ ό τ η τ α 

Άρθρο 63 

Μηχανισμός συνεκτικότητας 

Προκειμένου να συμβάλλουν στη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στο σύνολο της Ένωσης, οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται 
μεταξύ τους και, εφόσον απαιτείται, με την Επιτροπή, μέσω του μηχα 
νισμού συνεκτικότητας όπως προβλέπεται στο παρόν τμήμα. 

Άρθρο 64 

Γνώμη του Συμβουλίου 

1. Το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη όποτε μια αρμόδια εποπτική αρχή 
προτίθεται να θεσπίσει οποιοδήποτε από τα κατωτέρω μέτρα. Για τον 
σκοπό αυτό, η αρμόδια εποπτική αρχή ανακοινώνει το σχέδιο απόφασης 
στο Συμβούλιο, όταν: 

α) αποσκοπεί στην έγκριση καταλόγου πράξεων επεξεργασίας που 
υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 
παράγραφος 4, 

β) αφορά ζήτημα δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 7 του κατά 
πόσο ένα σχέδιο κώδικα δεοντολογίας ή μια τροποποίηση ή επέ 
κταση κώδικα δεοντολογίας συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, 

▼C1 
γ) αποσκοπεί στην έγκριση των απαιτήσεων για τη διαπίστευση φορέα 

σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3, φορέα πιστοποίησης σύμ 
φωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ή των κριτηρίων πιστοποίησης 
του άρθρου 42 παράγραφος 5, 

▼B 
δ) αποσκοπεί στον καθορισμό των τυποποιημένων ρητρών προστασίας 

δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο 
δ) και στο άρθρο 28 παράγραφος 8, 

ε) αποσκοπεί στην έγκριση συμβατικών ρητρών του άρθρου 46 παρά 
γραφος 3 στοιχείο α) ή 

στ) αποσκοπεί στην έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων κατά την 
έννοια του άρθρου 47. 

2. Κάθε εποπτική αρχή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε 
ζητήματος γενικής εφαρμογής ή ζητήματος που παράγει αποτελέσματα 
σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη από το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων, με σκοπό τη έκδοση γνωμοδότησης, ιδίως όταν αρμόδια 
εποπτική αρχή δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις περί αμοι 
βαίας συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 61 ή περί κοινών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 62. 

▼B
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3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκδίδει γνώμη σχετικά με το αντι 
κείμενο που του υποβάλλεται, εφόσον δεν έχει ήδη εκδώσει γνώμη επί 
του ίδιου θέματος. Η γνώμη αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ 
εβδομάδων με απλή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Προστα 
σίας Δεδομένων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι 
ακόμα εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέμα 
τος. Όσον αφορά το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 και κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, ένα μέλος που δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις εντός 
εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρο θεωρείται ότι συμ 
φωνεί με το σχέδιο απόφασης. 

4. Οι εποπτικές αρχές και η Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυ 
στέρηση, ανακοινώνουν ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο 
μορφότυπο, στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων κάθε σχετική πλη 
ροφορία, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, της σύνο 
ψης των πραγματικών περιστατικών, του σχεδίου απόφασης, των λόγων 
για τους οποίους η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου είναι αναγκαία και 
των απόψεων άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών. 

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ενημερώνει 
αμελλητί με ηλεκτρονικό τρόπο: 

α) τα μέλη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή 
για κάθε σχετική πληροφορία που του έχει ανακοινωθεί, χρησιμοποι 
ώντας τυποποιημένο μορφότυπο. Η γραμματεία του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων παρέχει μεταφράσεις των σχετικών πληρο 
φοριών, εφόσον απαιτείται, και 

β) την εποπτική αρχή που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στις 
παραγράφους 1 και 2, καθώς και την Επιτροπή ως προς τη γνώμη, 
και τη δημοσιοποιεί. 

▼C1 
6. Η αρμόδια εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

7. Η αρμόδια εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων και, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, 
ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων με 
ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσο θα διατηρήσει ή θα τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το τροποποιημένο 
σχέδιο απόφασης, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο. 

8. Όταν η αρμόδια εποπτική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 ενημερώνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος 
άρθρου, ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, στο σύνολό της ή εν μέρει, παρέχοντας τη 
σχετική αιτιολογία, εφαρμόζεται το άρθρο 65 παράγραφος 1. 

▼B 

Άρθρο 65 

Επίλυση διαφορών από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και συνεκτική εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων εκδίδει δεσμευτική απόφαση στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ►C1 όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παρά 
γραφος 4, η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή έχει διατυπώσει σχετική 
και αιτιολογημένη ένσταση ως προς σχέδιο απόφασης της επικεφα 
λής αρχής και η επικεφαλής αρχή δεν έχει ακολουθήσει την ένσταση 

▼B
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ή έχει απορρίψει την εν λόγω ένσταση ως μη σχετική ή αιτιολογη 
μένη. ◄ Η δεσμευτική απόφαση αφορά όλα τα θέματα που αποτε 
λούν το αντικείμενο της σχετικής και αιτιολογημένης ένστασης, 
ιδίως όταν υπάρχει παράβαση του παρόντος κανονισμού, 

β) όταν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το ποια από τις 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές είναι αρμόδια για την κύρια εγκα 
τάσταση, 

γ) εάν μια αρμόδια εποπτική αρχή δεν ζητήσει τη γνώμη του Συμβου 
λίου Προστασίας Δεδομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 64 παράγραφος 1 ή δεν ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβου 
λίου Προστασίας Δεδομένων που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 64. 
Στην περίπτωση αυτή, κάθε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ή η Επι 
τροπή μπορεί να ανακοινώσει το θέμα στο Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων. 

2. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται εντός 
μηνός από την παραπομπή του θέματος με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η συγκεκριμένη προ 
θεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έναν ακόμα μήνα, λόγω της πολυ 
πλοκότητας του αντικειμένου. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 από 
φαση είναι αιτιολογημένη και απευθύνεται στην επικεφαλής εποπτική 
αρχή και όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και είναι δεσμευτική 
για αυτές. 

3. Όταν το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν είναι σε θέση να 
λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 
2, εκδίδει την απόφασή του εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη του 
δεύτερου μήνα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 με απλή πλειοψηφία 
των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Όταν τα μέλη του 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων δεν συμφωνούν, η απόφαση αυτή 
εκδίδεται με την ψήφο του Προέδρου του. 

4. Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές δεν εκδίδουν απόφαση σχε 
τικά με το θέμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομέ 
νων βάσει της παραγράφου 1 κατά τη διάρκεια των προθεσμιών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. 

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων κοινοποιεί, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προς τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή. Η απόφαση δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση 
στον ιστότοπο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, αφού η επο 
πτική αρχή κοινοποιήσει την τελική απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6. 

6. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, η 
εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία λαμβάνει την 
τελική της απόφαση επί τη βάσει της απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
και το αργότερο ένα μήνα αφού το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
έχει κοινοποιήσει την απόφασή του. Η επικεφαλής εποπτική αρχή ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, η εποπτική αρχή στην οποία υποβλήθηκε η 
καταγγελία ενημερώνει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την 
ημερομηνία κατά την οποία η τελική της απόφαση κοινοποιείται στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και στο 
υποκείμενο των δεδομένων αντίστοιχα. Η τελική απόφαση των ενδια 
φερόμενων εποπτικών αρχών λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 60 παράγραφοι 7, 8 και 9. Η τελική απόφαση παραπέμπει στην 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
διευκρινίζει ότι η απόφαση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο 
θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Στην τελική από 
φαση επισυνάπτεται η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. 

▼B
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Άρθρο 66 

Επείγουσα διαδικασία 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια ενδιαφερόμενη εποπτική 
αρχή θεωρεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να προ 
στατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων, δύναται, κατά παρέκκλιση από τον μηχανισμό συνεκτικό 
τητας των άρθρων 63, 64 και 65 ή τη διαδικασία του άρθρου 60, να 
θεσπίσει πάραυτα προσωρινά μέτρα που προορίζονται να παράγουν 
νομικά αποτελέσματα εντός της επικράτειάς της, με συγκεκριμένη διάρ 
κεια ισχύος η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η εποπτική αρχή 
ανακοινώνει αμελλητί τα εν λόγω μέτρα, καθώς και την αιτιολόγηση 
για τη θέσπισή τους, στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, 
στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και στην Επιτροπή. 

2. Εάν εποπτική αρχή έχει λάβει μέτρο δυνάμει της παραγράφου 1 
και θεωρεί ότι απαιτούνται επειγόντως οριστικά μέτρα, μπορεί να ζητή 
σει την έκδοση επείγουσας γνώμης ή επείγουσας δεσμευτικής απόφα 
σης από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αιτιολογώντας τη σχε 
τική αίτηση για γνώμη ή απόφαση. 

3. Κάθε εποπτική αρχή μπορεί να ζητήσει την έκδοση επείγουσας 
γνώμης ή δεσμευτικής απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση, από το 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, όταν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλ 
ληλα μέτρα από αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση στην οποία 
απαιτείται επειγόντως η λήψη μέτρων για την προστασία των δικαιω 
μάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, αιτιολογώντας 
τη σχετική αίτηση για γνώμη ή απόφαση, μεταξύ άλλων και την επεί 
γουσα ανάγκη λήψης μέτρων. 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 64 παράγραφος 3 και το άρθρο 
65 παράγραφος 2, η επείγουσα γνώμη ή η επείγουσα δεσμευτική από 
φαση κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται 
εντός δύο εβδομάδων με απλή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων. 

Άρθρο 67 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις γενικής εμβέλειας 
προκειμένου να προσδιορίζει τις ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ εποπτικών αρχών και μεταξύ εποπτικών 
αρχών και του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, ιδίως τον τυποποι 
ημένο μορφότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 64. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 93 παράγραφος 2. 

Τ μ ή μ α 3 

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο Π ρ ο σ τ α σ ί α ς Δ ε δ ο μ έ ν ω ν 

Άρθρο 68 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων («Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων») συστήνεται ως όργανο της Ένωσης και δια 
θέτει νομική προσωπικότητα. 

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκπροσωπείται από τον 
Πρόεδρό του. 

▼B
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3. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων απαρτίζεται από τον προϊ 
στάμενο μίας εποπτικής αρχής κάθε κράτους μέλους και από τον Ευρω 
παίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή τους αντίστοιχους εκπροσώπους 
τους. 

4. Εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν περισσότερες εποπτικές αρχές 
επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων 
βάσει του παρόντος κανονισμού, ορίζεται κοινός εκπρόσωπος σύμφωνα 
με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. 

5. Η Επιτροπή δικαιούται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις 
δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. Η Επιτροπή ορίζει τον εκπρόσωπό της. Ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων ανακοινώνει στην Επιτροπή τις 
δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65, ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει δικαίωμα ψήφου μόνο στις απο 
φάσεις που αφορούν τις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν στα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, στους φορείς, στις υπηρεσίες και στους 
οργανισμούς που αντιστοιχούν κατ' ουσίαν προς εκείνους του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 69 

Ανεξαρτησία 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ανεξάρτητα κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του 
δυνάμει των άρθρων 70 και 71. 

▼C1 
2. Με την επιφύλαξη των αιτημάτων της Επιτροπής που αναφέρο 
νται στο άρθρο 70 παράγραφοι 1 και 2, το Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιονδήποτε κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του. 

▼B 

Άρθρο 70 

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβού 
λιο Προστασίας Δεδομένων, με δική του πρωτοβουλία ή, κατά περί 
πτωση, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ιδίως: 

α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 
65, με την επιφύλαξη των καθηκόντων των εθνικών εποπτικών 
αρχών, 

β) συμβουλεύει την Επιτροπή για κάθε ζήτημα σχετικό με την προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε προτεινόμενης τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού, 

γ) συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον μορφότυπο και τις δια 
δικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπευθύνων επε 
ξεργασίας, εκτελούντων την επεξεργασία και εποπτικών αρχών για 
τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, 

▼B
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δ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 
κές σχετικά με τις διαδικασίες για τη διαγραφή συνδέσμων, αντι 
γράφων ή αναπαραγωγών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
υπηρεσίες επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2, 

ε) εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των 
μελών του ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κάθε ζήτημα το 
οποίο αφορά στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές, με 
σκοπό να ενθαρρύνει τη συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανο 
νισμού, 

στ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 
κές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για 
τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ δυνάμει 
του άρθρου 22 παράγραφος 2, 

ζ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 
κές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου σχετικά 
με τη διαπίστωση των παραβίασεων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τον καθορισμό της αμελλητί δράσης που αναφέρε 
ται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 και σχετικά με τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία υποχρεούται να κοινοποιήσει την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 
κές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου όσον 
αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες η παραβίαση δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίν 
δυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, 

θ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 
κές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων και των απαιτήσεων για 
τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζονται 
σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που τηρούν οι υπεύθυνοι επε 
ξεργασίας και δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που τηρούν οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας και των περαιτέρω αναγκαίων απαιτήσε 
ων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπι 
κού χαρακτήρα των οικείων υποκειμένων των δεδομένων που ανα 
φέρονται στο άρθρο 47, 

▼C1 
ι) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 

κές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για τους 
σκοπούς του περαιτέρω προσδιορισμού των κριτηρίων και των 
απαιτήσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1, 

ια) εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τις εποπτικές αρχές όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 
58 παράγραφοι 1, 2 και 3 και τον καθορισμό διοικητικών προστί 
μων δυνάμει του άρθρου 83, 

ιβ) εξετάζει την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, 
των συστάσεων και των βέλτιστων πρακτικών, 

ιγ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτι 
κές σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου για την 
εκπόνηση κοινών διαδικασιών για την αναφορά από φυσικά πρό 
σωπα παραβάσεων του παρόντος κανονισμού βάσει του άρθρου 54 
παράγραφος 2, 

▼B
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ιδ) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και τη θέσπιση 
μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και σφραγίδων 
και σημάτων προστασίας δεδομένων δυνάμει των άρθρων 40 
και 42, 

ιε) εγκρίνει τα κριτήρια πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 42 παρά 
γραφος 5 και τηρεί δημόσιο μητρώο μηχανισμών πιστοποίησης και 
σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων δυνάμει του 
άρθρου 42 παράγραφος 8 και των πιστοποιημένων υπευθύνων 
επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία που είναι εγκα 
τεστημένοι σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγρα 
φος 7, 

ιστ) εγκρίνει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγρα 
φος 3 προκειμένου για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 43, 

ιζ) γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 8, 

ιη) γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με τα εικονίδια που αναφέρο 
νται στο άρθρο 12 παράγραφος 7, 

ιθ) παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδότηση για την εκτίμηση της επάρ 
κειας του επιπέδου προστασίας σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κατά πόσο μια τρίτη 
χώρα, ένα έδαφος ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι τομείς 
στην εν λόγω τρίτη χώρα ή ένας διεθνής οργανισμός δεν διασφα 
λίζει πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή παρέχει στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων όλη την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογρα 
φίας με την κυβέρνηση της τρίτης χώρας, όσον αφορά την εν 
λόγω τρίτη χώρα, το έδαφος ή τον συγκεκριμένο τομέα ή τον 
διεθνή οργανισμό, 

κ) εκδίδει γνώμες για σχέδια αποφάσεων των εποπτικών αρχών δυνά 
μει του μηχανισμού συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 1 και για ζητήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με το 
άρθρο 64 παράγραφος 2 και εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις δυνά 
μει του άρθρου 65, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που αναφέρο 
νται στο άρθρο 66, 

κα) προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική διμερή και πολυ 
μερή ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των εποπτικών αρχών, 

κβ) προωθεί κοινά προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει τις 
ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ εποπτικών αρχών και, κατά περί 
πτωση, με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανι 
σμούς, 

κγ) προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και τεκμηρίωσης σχετικά με τη 
νομοθεσία και την πρακτική στον τομέα της προστασίας δεδομέ 
νων με τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων ανά τον κόσμο, 

κδ) γνωμοδοτεί επί των κωδίκων δεοντολογίας που εκπονούνται σε 
επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 9 και 

κε) διατηρεί δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο των αποφά 
σεων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια 
για ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνε 
κτικότητας. 

▼B 
2. Όταν η Επιτροπή ζητεί τη συμβουλή του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, μπορεί να αναφέρει ενδεικτικά προθεσμία, λαμβάνοντας 
υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 

▼C1
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3. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει τις γνώμες, τις 
κατευθυντήριες γραμμές, τις συστάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που 
εκδίδει στην Επιτροπή και στην επιτροπή του άρθρου 93 και τις δημο 
σιοποιεί. 

4. Όπου είναι σκόπιμο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί 
τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μέρων και τους δίνει την ευκαιρία να 
υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία. Το Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων, με την επιφύλαξη του άρθρου 76, κοινοποιεί 
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. 

Άρθρο 71 

Εκθέσεις 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκπονεί ετήσια έκθεση 
όσον αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ 
γασίας στην Ένωση και, κατά περίπτωση, σε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς. Η έκθεση δημοσιοποιείται και διαβιβάζεται στο Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει εξέταση της πρακτικής εφαρμογής 
των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων και των βέλτιστων πρα 
κτικών που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), καθώς 
και των δεσμευτικών αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 65. 

Άρθρο 72 

Διαδικασία 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αποφασίζει με απλή πλει 
οψηφία των μελών του, εκτός εάν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανο 
νισμό. 

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισμό του με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και 
οργανώνει τους οικείους κανόνες λειτουργίας. 

Άρθρο 73 

Πρόεδρος 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εκλέγει έναν Πρόεδρο και 
δύο αναπληρωτές προέδρους μεταξύ των μελών του με απλή πλει 
οψηφία. 

2. Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των αναπληρωτών 
προέδρων είναι πενταετής και είναι ανανεώσιμη άπαξ. 

Άρθρο 74 

Καθήκοντα του Προέδρου 

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι τα ακόλουθα: 

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του, 

β) κοινοποιεί τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο Προ 
στασίας Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 65 στην επικεφαλής επο 
πτική αρχή και στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, 

▼B
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γ) διασφαλίζει την έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων του Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό συνεκτι 
κότητας του άρθρου 63. 

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων καθορίζει στον εσωτερικό 
κανονισμό του την κατανομή καθηκόντων μεταξύ του Προέδρου και 
των αναπληρωτών προέδρων. 

Άρθρο 75 

Γραμματεία 

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων επικουρείται από γραμμα 
τεία, η οποία παρέχεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδο 
μένων. 

2. Η γραμματεία ασκεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά βάσει των 
εντολών του Προέδρου του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 

3. Το προσωπικό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων το 
οποίο συμμετέχει στην άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στο 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού 
υπόκειται σε χωριστές ιεραρχικές βαθμίδες από το προσωπικό το 
οποίο συμμετέχει στην άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται 
στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

4. Κατά περίπτωση, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων καταρτίζουν και δημοσι 
εύουν υπόμνημα συνεργασίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
με το οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας τους και το οποίο εφαρ 
μόζεται στο προσωπικό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
που συμμετέχει στην άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στο 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού. 

5. Η γραμματεία παρέχει αναλυτική, διοικητική και υλικοτεχνική 
στήριξη στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

6. Η γραμματεία είναι ιδίως υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 

α) τις καθημερινές εργασίες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 

β) την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων, του Προέδρου του και της Επιτροπής, 

γ) την επικοινωνία με άλλα όργανα και με το κοινό, 

δ) τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την εσωτερική και την εξωτε 
ρική επικοινωνία, 

ε) τη μετάφραση σχετικών πληροφοριών, 

στ) την προετοιμασία και τη συνέχεια που δίνεται στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 

ζ) την προετοιμασία, σύνταξη και δημοσίευση γνωμών, αποφάσεων 
σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ εποπτικών αρχών και 
άλλων κειμένων που εκδίδει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

▼B
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Άρθρο 76 

Εμπιστευτικότητα 

1. Οι εργασίες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων οφείλουν να 
είναι εμπιστευτικές εφόσον το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων το 
κρίνει αναγκαίο, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του. 

2. Η πρόσβαση στα έγγραφα που υποβάλλονται σε μέλη του Συμ 
βουλίου Προστασίας Δεδομένων, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους 
τρίτων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις 

Άρθρο 77 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προ 
σφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει 
καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη 
συνήθη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας του ή τον τόπο της εικαζό 
μενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά 
παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. 

2. Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώ 
νει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγ 
γελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής 
σύμφωνα με το άρθρο 78. 

Άρθρο 78 

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου 

1. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προ 
σφυγής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα πραγματικής 
δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης εποπτικής 
αρχής που το αφορά. 

2. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προ 
σφυγής, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πραγματικής 
δικαστικής προσφυγής, εφόσον η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια 
δυνάμει των άρθρων 55 και 56 δεν εξετάσει την καταγγελία ή δεν 
ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων εντός τριών μηνών για την 
πρόοδο ή την έκβαση της καταγγελίας που υποβλήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 77. 

3. Οι διαδικασίες κατά εποπτικής αρχής κινούνται ενώπιον των δικα 
στηρίων του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εποπτική 
αρχή. 

4. Όταν κινούνται διαδικασίες κατά απόφασης εποπτικής αρχής, της 
οποίας προηγήθηκε γνώμη ή απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, η εποπτική 
αρχή διαβιβάζει στο δικαστήριο τη συγκεκριμένη γνώμη ή απόφαση. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
(ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
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Άρθρο 79 

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου 
επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία 

1. Με την επιφύλαξη κάθε διαθέσιμης διοικητικής ή μη δικαστικής 
προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγε 
λίας σε εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 77, έκαστο υποκείμενο των 
δεδομένων έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής εάν θεω 
ρεί ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα του που το αφορούν κατά παράβαση του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία κινείται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους 
στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
έχουν εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν λόγω διαδικασία μπορεί να 
κινηθεί ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του, εκτός εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια 
αρχή κράτους μέλους η οποία ενεργεί κατά την άσκηση των δημόσιων 
εξουσιών της. 

Άρθρο 80 

Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε 
μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί δεόντως 
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, διαθέτει καταστατικούς σκο 
πούς που είναι γενικού συμφέροντος και δραστηριοποιείται στον τομέα 
της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων 
των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων τους προ 
σωπικού χαρακτήρα να υποβάλει την καταγγελία για λογαριασμό του 
και να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 77, 78 και 
79 για λογαριασμό του και να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 82 εξ ονόματός του, εφόσον προβλέπεται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι κάθε φορέας, οργά 
νωση ή ένωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκει 
μένου των δεδομένων, να υποβάλει στο εν λόγω κράτος μέλος καταγ 
γελία στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 77 και 
να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 78 και 79, 
εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας. 

Άρθρο 81 

Αναστολή των διαδικασιών 

1. Όταν ένα αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους διαθέτει πληροφο 
ρίες ότι διαδικασίες σχετικά με το ίδιο αντικείμενο που αφορά επεξερ 
γασία από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργα 
σία εκκρεμούν σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, επικοινωνεί με το 
αρμόδιο δικαστήριο αυτού του άλλου κράτους μέλους για να επιβεβαι 
ώσει την ύπαρξη τέτοιων διαδικασιών. 

2. Όταν διαδικασίες σχετικά με το ίδιο αντικείμενο που αφορά επε 
ξεργασία από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επε 
ξεργασία εκκρεμούν σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, οποιοδήποτε 
αρμόδιο δικαστήριο διαφορετικό από το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο 
δύναται να αναστείλει τις οικείες διαδικασίες. 

▼B
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3. Όταν οι εν λόγω διαδικασίες εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό δικαιο 
δοσίας, κάθε δικαστήριο εκτός του πρώτου επιληφθέντος δύναται επί 
σης, με αίτηση ενός των διαδίκων, να κηρύξει εαυτό αναρμόδιο, αν το 
πρώτο επιληφθέν δικαστήριο είναι αρμόδιο για τις εν λόγω προσφυγές 
και το δίκαιό του επιτρέπει τη συνεκδίκασή τους. 

Άρθρο 82 

Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη 

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως 
αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζη 
μίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξερ 
γασία για τη ζημία που υπέστη. 

2. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που συμμετέχει στην επεξεργασία 
είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε η εκ μέρους του επεξερ 
γασία που παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. Ο εκτελών την επεξερ 
γασία ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία μόνο εφό 
σον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή 
ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του υπευθύνου επεξεργα 
σίας. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία απαλ 
λάσσεται από την ευθύνη που έχουν δυνάμει της παραγράφου 2, εάν 
αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της 
ζημίας. 

4. Εάν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες 
την επεξεργασία ή αμφότεροι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών 
την επεξεργασία εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και, εάν δυνάμει 
των παραγράφων 2 και 3 είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκά 
λεσε η επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επε 
ξεργασία ευθύνεται για τη συνολική ζημία, προκειμένου να διασφαλι 
στεί αποτελεσματική αποζημίωση του υποκειμένου των δεδομένων. 

5. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει 
καταβάλει, σύμφωνα με την παράγραφο 4, πλήρη αποζημίωση για τη 
ζημία που προκάλεσε, ο εν λόγω υπεύθυνος ή εκτελών την επεξεργασία 
δικαιούται να ζητήσει από τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία που εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία 
την ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο μέρος της 
ευθύνης τους λόγω της ζημίας που προκλήθηκε σύμφωνα με τις προϋ 
ποθέσεις της παραγράφου 2. 

6. Οι δικαστικές διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος απο 
ζημίωσης υποβάλλονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων δυνάμει 
του δικαίου του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 79 παρά 
γραφος 2. 

Άρθρο 83 

Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων 

1. Κάθε εποπτική αρχή μεριμνά ώστε η επιβολή διοικητικών προ 
στίμων σύμφωνα με το παρόν άρθρο έναντι παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 να είναι για 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρε 
πτική. 
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2. Τα διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμο 
νωμένης περίπτωσης, επιβάλλονται επιπρόσθετα ή αντί των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στο 
άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο ι). Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά 
με την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και σχετικά με το ύψος 
του διοικητικού προστίμου για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβάνο 
νται δεόντως υπόψη τα ακόλουθα: 

α) η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση, την έκταση ή το σκοπό της σχετικής επεξεργασίας, 
καθώς και τον αριθμό των υποκειμένων των δεδομένων που έθιξε η 
παράβαση και το βαθμό ζημίας που υπέστησαν, 

β) ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση, 

γ) οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προέβη ο υπεύθυνος επεξεργα 
σίας ή ο εκτελών την επεξεργασία για να μετριάσει τη ζημία που 
υπέστησαν τα υποκείμενα των δεδομένων, 

δ) ο βαθμός ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα που εφαρμόζουν δυνάμει των άρθρων 25 και 32, 

ε) τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του υπευθύνου επεξεργα 
σίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, 

στ) ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση 
της παράβασης και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώ 
σεών της, 

ζ) οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει η 
παράβαση, 

η) ο τρόπος με τον οποίο η εποπτική αρχή πληροφορήθηκε την παρά 
βαση, ειδικότερα εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία κοινοποίησε την παράβαση, 

θ) σε περίπτωση που διατάχθηκε προηγουμένως η λήψη των μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 κατά του εμπλεκό 
μενου υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 
σχετικά με το ίδιο αντικείμενο, η συμμόρφωση με τα εν λόγω 
μέτρα, 

ι) η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το 
άρθρο 40 ή εγκεκριμένων μηχανισμών πιστοποίησης σύμφωνα με 
το άρθρο 42 και 

ια) κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από 
τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως τα οικονομικά 
οφέλη που αποκομίστηκαν ή ζημιών που αποφεύχθηκαν, άμεσα ή 
έμμεσα, από την παράβαση. 

3. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία, για τις ίδιες ή για συνδεδεμένες πράξεις επεξεργασίας, 
παραβιάζει αρκετές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, το συνολικό 
ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται 
για τη βαρύτερη παράβαση. 

4. Παραβάσεις των ακόλουθων διατάξεων επισύρουν, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, διοικητικά πρόστιμα έως 10 000 000 EUR ή, σε 
περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2 % του συνολικού παγκόσμιου ετή 
σιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα 
με το ποιο είναι υψηλότερο: 

α) οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος 
την επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11, 25 έως 39 και 42 
και 43, 
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β) οι υποχρεώσεις του φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 
και 43, 

γ) οι υποχρεώσεις του φορέα παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 
41 παράγραφος 4. 

5. Παραβάσεις των ακόλουθων διατάξεων επισύρουν, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, διοικητικά πρόστιμα έως 20 000 000 EUR ή, σε 
περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετή 
σιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα 
με το ποιο είναι υψηλότερο: 

α) οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων 
που ισχύουν για την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9, 

β) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 έως 22, 

γ) η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε 
τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τα άρθρα 44 έως 49, 

δ) οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
μέλους οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου IX, 

ε) μη συμμόρφωση προς εντολή ή προς προσωρινό ή οριστικό περιο 
ρισμό της επεξεργασίας ή προς αναστολή της κυκλοφορίας δεδομέ 
νων που επιβάλλει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 58 παρά 
γραφος 2 ή μη παροχή πρόσβασης κατά παράβαση του άρθρου 58 
παράγραφος 1. 

6. Η μη συμμόρφωση προς εντολή της εποπτικής αρχής όπως ανα 
φέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 επισύρει, σύμφωνα με την παρά 
γραφο 2 του παρόντος άρθρου, διοικητικά πρόστιμα έως 
20 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνο 
λικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικο 
νομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. 

7. Με την επιφύλαξη των διορθωτικών εξουσιών των εποπτικών 
αρχών σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος 
δύναται να καθορίζει τους κανόνες για το εάν και σε ποιο βαθμό 
διοικητικά πρόστιμα μπορεί να επιβάλλονται σε δημόσιες αρχές και 
φορείς που έχουν συσταθεί στο εν λόγω κράτος μέλος. 

8. Η άσκηση εκ μέρους εποπτικής αρχής των εξουσιών της δυνάμει 
του παρόντος άρθρου υπόκειται στις δέουσες δικονομικές εγγυήσεις 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το δίκαιο του κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πραγματικής δικαστικής προσφυγής 
και της τήρησης της προσήκουσας διαδικασίας. 

9. Όταν το νομικό σύστημα του κράτους μέλους δεν προβλέπει επι 
βολή διοικητικών προστίμων, το παρόν άρθρο μπορεί να εφαρμόζεται 
κατά τρόπο ώστε η διαδικασία επιβολής να κινείται από την αρμόδια 
εποπτική αρχή και να επιβάλλεται από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, 
με την ταυτόχρονη διασφάλιση ότι τα εν λόγω ένδικα μέσα είναι απο 
τελεσματικά και έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα διοικητικά πρό 
στιμα που επιβάλλονται από τις εποπτικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει, 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά. Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
διατάξεις των νόμων τους που θεσπίζουν σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο, έως τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
επακολουθούντα τροποποιητικό νόμο ή τροποποίησή τους. 
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Άρθρο 84 

Κυρώσεις 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις άλλες 
κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως για τις παραβάσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο διοικητικών 
προστίμων δυνάμει του άρθρου 83, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που 
θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, έως τις 25 Μαΐου 
2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 

Άρθρο 85 

Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

1. Τα κράτη μέλη διά νόμου συμβιβάζουν το δικαίωμα στην προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληρο 
φόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφι 
κούς σκοπούς και για σκοπούς πανεπιστημιακής, καλλιτεχνικής ή λογο 
τεχνικής έκφρασης. 

2. Για την επεξεργασία που διενεργείται για δημοσιογραφικούς σκο 
πούς ή για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρα 
σης, τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από το 
κεφάλαιο ΙΙ (αρχές), το κεφάλαιο ΙΙΙ (δικαιώματα του υποκειμένου 
των δεδομένων), το κεφάλαιο IV (υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών 
την επεξεργασία), το κεφάλαιο V (διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς), το κεφάλαιο VI 
(ανεξάρτητες εποπτικές αρχές), το κεφάλαιο VII (συνεργασία και συνε 
κτικότητα) και το κεφάλαιο ΙΧ (ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδο 
μένων), εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για να συμβιβαστεί το δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την ελευ 
θερία της έκφρασης και πληροφόρησης. 

3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που 
θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 2 και, χωρίς καθυ 
στέρηση, κάθε επακόλουθο τροποποιητικό νόμο ή τροποποίησή τους. 

Άρθρο 86 

Επεξεργασία και πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επίσημα έγγραφα που κατέχει 
δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας για την εκπλήρωση καθή 
κοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον μπορούν να κοινο 
ποιούνται από την εν λόγω αρχή ή φορέα σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η δημόσια αρχή ή ο 
φορέας, προκειμένου να συμβιβάζεται η πρόσβαση του κοινού σε επί 
σημα έγγραφα με το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

▼B



 

02016R0679 — EL — 04.05.2016 — 000.002 — 74 

Άρθρο 87 

Επεξεργασία του εθνικού αριθμού ταυτότητας 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω τις ειδικές προϋπο 
θέσεις για την επεξεργασία εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου ανα 
γνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής. Στην περίπτωση 
αυτή, ο εθνικός αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό 
στοιχείο ταυτότητας γενικής εφαρμογής χρησιμοποιείται μόνο με τις 
δέουσες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμέ 
νου των δεδομένων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 88 

Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 

1. Τα κράτη μέλη, μέσω της νομοθεσίας ή μέσω των συλλογικών 
συμβάσεων, μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προκειμένου να 
διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης, ιδίως για σκοπούς πρόσ 
ληψης, εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτέλεσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις, διαχείρισης, προγραμματισμού και οργάνωσης 
εργασίας, ισότητας και πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, προστασίας της περιουσίας εργοδοτών και 
πελατών και για σκοπούς άσκησης και απόλαυσης, σε ατομική ή συλ 
λογική βάση, δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται με την απα 
σχόληση και για σκοπούς καταγγελίας της σχέσης απασχόλησης. 

2. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν κατάλληλα και ειδικά μέτρα 
για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των έννομων συμφερό 
ντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο ανα 
φέρονται τα δεδομένα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της επεξερ 
γασίας, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός ομίλου 
επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δρα 
στηριότητα και τα συστήματα παρακολούθησης στο χώρο εργασίας. 

3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις διατάξεις που 
θεσπίζει στο δίκαιό του δυνάμει της παραγράφου 1, έως τις 25 Μαΐου 
2018 και, χωρίς καθυστέρηση, κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους. 

Άρθρο 89 

Διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για 
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς 

1. Η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμ 
φέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατι 
στικούς σκοπούς υπόκειταισε κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
εν λόγω εγγυήσεις διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδωνύμων, εφόσον οι εν λόγω σκοποί 
μπορούν να εκπληρωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο. Εφόσον οι εν λόγω 
σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν από περαιτέρω επεξεργασία η οποία 
δεν επιτρέπει ή δεν επιτρέπει πλέον την ταυτοποίηση των υποκειμένων 
των δεδομένων, οι εν λόγω σκοποί εκπληρώνονται κατ' αυτόν τον 
τρόπο. 
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2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία 
για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 
σκοπούς, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει 
παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 
18 και 21, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα 
εν λόγω δικαιώματα είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρα 
κωλύσουν σοβαρά την επίτευξη των ειδικών σκοπών και εφόσον οι εν 
λόγω παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των εν λόγω 
σκοπών. 

3. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία 
για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, το δίκαιο της 
Ένωσης ή κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις από τα 
δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 18, 19, 20 και 21, με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα εν λόγω δικαιώ 
ματα είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν 
σοβαρά την επίτευξη των ειδικών σκοπών και εφόσον οι εν λόγω 
παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των εν λόγω σκο 
πών. 

4. Όταν η επεξεργασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 
εξυπηρετεί την ίδια στιγμή και άλλο σκοπό, οι παρεκκλίσεις εφαρμόζο 
νται μόνο στην επεξεργασία για τους σκοπούς που προβλέπουν οι εν 
λόγω παράγραφοι. 

Άρθρο 90 

Υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τον 
καθορισμό των εξουσιών των ελεγκτικών αρχών, οι οποίες προβλέπο 
νται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ), σε σχέση με 
υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι υπέ 
χουν, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή των κανόνων 
που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς, υποχρέωση τήρησης 
του επαγγελματικού απορρήτου ή άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις τήρη 
σης του απορρήτου, εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό, προκειμέ 
νου να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι εν 
λόγω κανόνες εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επε 
ξεργασία έλαβαν ή εξασφάλισαν στο πλαίσιο δραστηριότητας που 
καλύπτεται από την εν λόγω υποχρέωση απορρήτου. 

2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τους κανόνες που 
θεσπίζει δυνάμει της παραγράφου 1, έως τις 25 Μαΐου 2018 και, χωρίς 
καθυστέρηση, κάθε επακολουθούσα τροποποίησή τους. 

Άρθρο 91 

Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των δεδομένων εκκλησιών και 
θρησκευτικών ενώσεων 

1. Εάν σε κράτος μέλος εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή κοι 
νότητες εφαρμόζουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι 
σμού, ολοκληρωμένους κανόνες οι οποίοι αφορούν την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας, οι εν λόγω κανόνες 
μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, εφόσον εναρμονιστούν με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

2. Οι εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις που εφαρμόζουν ολοκλη 
ρωμένους κανόνες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στον έλεγχο ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, που μπορεί να 
είναι εξειδικευμένος, υπό τον όρο ότι πληροί τις προϋποθέσεις του 
κεφαλαίου VI του παρόντος κανονισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις 

Άρθρο 92 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 
και στο άρθρο 43 παράγραφος 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστο 
από τις 24 Μαΐου 2016. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 
και στο άρθρο 43 παράγραφος 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλη 
σης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέ 
στερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των 
ήδη ισχυουσών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοι 
νοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 
παράγραφος 8 και του άρθρου 43 παράγραφος 8 τίθεται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή 
αν, προτού λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Άρθρο 93 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή απο 
τελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται 
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται 
το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 5. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI 

Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 94 

Κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

1. Η οδηγία 95/46/ΕΚ καταργείται από τις 25 Μαΐου 2018. 
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2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομ 
πές στον παρόντα κανονισμό. Οι παραπομπές στην ομάδα προστασίας 
των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα, που συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, θεωρού 
νται παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
που συστήνεται με τον παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 95 

Σχέση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ 

Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα σε σχέση με την επεξεργασία όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό 
σε δημόσια δίκτυα επικοινωνίας στην Ένωση σε σχέση με θέματα τα 
οποία υπόκεινται στις ειδικές υποχρεώσεις με τον ίδιο στόχο που ορί 
ζεται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ. 

Άρθρο 96 

Σχέση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί παλαιότερα 

Διεθνείς συμφωνίες που περιλαμβάνουν τη μεταφορά δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς οι οποίες 
συνήφθησαν από τα κράτη μέλη πριν από τις 24 Μαΐου 2016, και οι 
οποίες είναι συμβατές προς το εφαρμόσιμο πριν από την εν λόγω ημε 
ρομηνία ενωσιακό δίκαιο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου τρο 
ποποιηθούν, αντικατασταθούν ή ανακληθούν. 

Άρθρο 97 

Εκθέσεις της Επιτροπής 

1. Έως τις 25 Μαΐου 2020 και στη συνέχεια κάθε τέσσερα έτη, η 
Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση και την ανα 
θεώρηση του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται. 

2. Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων που ανα 
φέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει, ειδικότερα, την 
εφαρμογή και λειτουργία: 

α) του κεφαλαίου V περί μεταφοράς των δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνοντας δεό 
ντως υπόψη τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και τις αποφάσεις που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ, 

β) του κεφαλαίου VII για τη συνεργασία και τη συνεκτικότητα. 

3. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις εποπτικές αρχές. 

4. Κατά τη διενέργεια των αξιολογήσεων και αναθεωρήσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις θέσεις και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και άλλων αρμόδιων φορέων ή πηγών. 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες προτάσεις 
με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, ιδίως λαμβάνο 
ντας υπόψη τις εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών και υπό το 
πρίσμα της προόδου στην κοινωνία της πληροφορίας. 
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Άρθρο 98 

Επισκόπηση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων 

Η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις 
για την τροποποίηση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής προστασία των φυσικών προ 
σώπων έναντι της επεξεργασίας. Αυτό αφορά ιδίως τους κανόνες που 
σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε 
ξεργασίας από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένω 
σης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων. 

Άρθρο 99 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 
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