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Υπεύθυνος Επεξεργασίας : 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αττικής, οδός Λεωφόρος Ιασωνίδου 1
Email : info@mediterrania

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): 
dpo@mediterrania.gr 

Ο κανονισμός  EE679/2016, θεσπίζει κανόνες που αφορούν 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τ
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα
όλους.  

Η ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ ΑΑΕΖ
χρήση των προσωπικών σας 
γνωστοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο, 
συναλλασσόμενος/η, τα οποία 
υπαλλήλων μας ή των συνεργαζομένων μαζί μας διαμεσολαβητών ή και 
άλλων συνεργατών ή τρίτων
επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς.

Είδη δεδομένων 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες, ανάλογα με τον σκοπό συναλλαγής σας 
με την Εταιρεία μας, μπορεί να περιλαμβάνονται 

 στην αίτηση ασφάλισης 
 στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης, 
 στο ασφαλιστήριό σας, 
 στα αναγκαία και απαραίτητα 
 σε έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αντίστοιχη 

αίτησή σας,  

αυτές οι πληροφορίες μπορεί να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες 
δεδομένων : 

α) δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, 
επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία 
γέννησης, φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email),

β) δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές 
κάρτες), 
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας : MEDITERRANIA 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ A.Α.Ε.Ζ., με έδρα στο

Λεωφόρος Ιασωνίδου 1, ΤΚ 167 77, τηλ. 21
mediterrania.gr 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): 
     τηλ: 215 500 5588 

679/2016, θεσπίζει κανόνες που αφορούν 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα

Η ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ ΑΑΕΖ σας ενημερώνει ότι για την ορθή και σύννομη 
προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μας παρέχετε και 

γνωστοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο, ως ασφαλισμένος/η,  
τα οποία  συλλέγουμε μέσω των εξουσιοδοτημένων 

υπαλλήλων μας ή των συνεργαζομένων μαζί μας διαμεσολαβητών ή και 
ή τρίτων, αυτά τα προσωπικά σας 

μαστε αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς.

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες, ανάλογα με τον σκοπό συναλλαγής σας 
με την Εταιρεία μας, μπορεί να περιλαμβάνονται  

στην αίτηση ασφάλισης  
στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης,  
στο ασφαλιστήριό σας,  

και απαραίτητα ερωτηματολόγια,  
έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αντίστοιχη 

πληροφορίες μπορεί να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες 

α) δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, 
επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία 
γέννησης, φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email),

β) δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές 
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 ΑΝΩΝΥΜH 
στο Ελληνικό 

, τηλ. 2155005588, 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): e-mail: 

679/2016, θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

την ελεύθερη 

ης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα για 

την ορθή και σύννομη 
, τα οποία μας παρέχετε και μας 

ως ασφαλισμένος/η,  
μέσω των εξουσιοδοτημένων 

υπαλλήλων μας ή των συνεργαζομένων μαζί μας διαμεσολαβητών ή και 
προσωπικά σας δεδομένα 

μαστε αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς. 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες, ανάλογα με τον σκοπό συναλλαγής σας 

έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αντίστοιχη 

πληροφορίες μπορεί να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες 

α) δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, 
επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία 
γέννησης, φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email), 

β) δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κλπ. 



γ) δεδομένα ασφάλισης, ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων 
ευαίσθητων δεδομένων υγείας, ή μη, απαραίτητα για την εκτίμηση και 
σύναψη ασφάλισης και για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης 
(π.χ. ιστορικό ασφαλιστικής κάλυψης, πλήρες ιατ
πληροφορίες σχετικά με οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, με 
ενδιαφέροντα, hobby, τρόπο ζωής),

δ) δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση του αιτήματός σας, και κάθε 
σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο, στο οποίο ενδεχομένως 
συμπεριλαμβάνονται προσω
των δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης και διακανονισμού απαραίτητα 
για τη διαχείριση απαίτησης καταβολής αποζημίωσης ή καταβολής 
ασφαλίσματος. 

 Σκοποί επεξεργασίας

 Κάθε επεξεργασία αναγκαία για να απαντήσουμε στο σχετικ
αίτημά σας και για την εν γένει εξυπηρέτηση της μεταξύ μας 
συμβατικής σχέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση 
κινδύνου προσυμβατικά (π.χ. προασφαλιστικός έλεγχος), ή και 
κατά τη διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής σύμβασης, ο καθορισμός 
γενικών και ειδι
ασφαλίστρου, η διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, και μετά 
τη λήξη της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου, 
του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση 
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή
προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού 
(ασφαλίσματος), καθώς και η αυτοματοποιημένη διαδικασία 
εκτίμησης προφίλ κινδύνου και λήψη

 Συμμόρφωση της Εταιρείας μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
από το εκάστοτε ισχύον νομοθε

 Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας, όπως για λόγους 
πρόληψης ασφαλιστικής εξαπάτησης.

 Εμπορική επικοινωνία, ενημέρωσή σας ως προς την παροχή 
ασφαλιστικών υπηρεσιών και προώθηση νέων ασφαλιστικών 
προϊόντων μας, με τη συγκατάθε
επικοινωνίας για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

 Έρευνα που δύναται η Εταιρεία να πραγματοποιήσει σε σχέση με 
άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις σας ασφάλισης

 Αποδέκτες: 

 η Εταιρεία μας και το εξουσιοδοτημένο 
 τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία συνεργαζόμαστε 

γενικά στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητάς μας, 
και τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ΄ εντολή μας 
δεσμεύονται συμβατικά με κατάλληλους όρους, λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα, για την προστασία των δεδομένων,

 δημόσιες / δικαστικές αρχές.
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γ) δεδομένα ασφάλισης, ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων 
ευαίσθητων δεδομένων υγείας, ή μη, απαραίτητα για την εκτίμηση και 
σύναψη ασφάλισης και για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης 
(π.χ. ιστορικό ασφαλιστικής κάλυψης, πλήρες ιατρικό ιστορικό, 
πληροφορίες σχετικά με οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, με 
ενδιαφέροντα, hobby, τρόπο ζωής), 

δ) δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση του αιτήματός σας, και κάθε 
σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο, στο οποίο ενδεχομένως 
συμπεριλαμβάνονται προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης και διακανονισμού απαραίτητα 
για τη διαχείριση απαίτησης καταβολής αποζημίωσης ή καταβολής 

Σκοποί επεξεργασίας 

Κάθε επεξεργασία αναγκαία για να απαντήσουμε στο σχετικ
αίτημά σας και για την εν γένει εξυπηρέτηση της μεταξύ μας 
συμβατικής σχέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση 
κινδύνου προσυμβατικά (π.χ. προασφαλιστικός έλεγχος), ή και 
κατά τη διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής σύμβασης, ο καθορισμός 
γενικών και ειδικών όρων ασφάλισης και του ανάλογου 
ασφαλίστρου, η διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, και μετά 
τη λήξη της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου, 
του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση 
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής του 
προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού 
(ασφαλίσματος), καθώς και η αυτοματοποιημένη διαδικασία 

προφίλ κινδύνου και λήψης απόφασης, 
Συμμόρφωση της Εταιρείας μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας, όπως για λόγους 
πρόληψης ασφαλιστικής εξαπάτησης. 
Εμπορική επικοινωνία, ενημέρωσή σας ως προς την παροχή 
ασφαλιστικών υπηρεσιών και προώθηση νέων ασφαλιστικών 
προϊόντων μας, με τη συγκατάθεσή σας, καθώς και δυνατότητα 

για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
Έρευνα που δύναται η Εταιρεία να πραγματοποιήσει σε σχέση με 
άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις σας ασφάλισης

η Εταιρεία μας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της.
τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία συνεργαζόμαστε 
γενικά στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητάς μας, 
και τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ΄ εντολή μας 
δεσμεύονται συμβατικά με κατάλληλους όρους, λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα, για την προστασία των δεδομένων, 
δημόσιες / δικαστικές αρχές. 
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γ) δεδομένα ασφάλισης, ειδικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων 
ευαίσθητων δεδομένων υγείας, ή μη, απαραίτητα για την εκτίμηση και 
σύναψη ασφάλισης και για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης 

ρικό ιστορικό, 
πληροφορίες σχετικά με οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, με 

δ) δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση του αιτήματός σας, και κάθε 
σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο, στο οποίο ενδεχομένως 

πικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης και διακανονισμού απαραίτητα 
για τη διαχείριση απαίτησης καταβολής αποζημίωσης ή καταβολής 

Κάθε επεξεργασία αναγκαία για να απαντήσουμε στο σχετικό 
αίτημά σας και για την εν γένει εξυπηρέτηση της μεταξύ μας 
συμβατικής σχέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση 
κινδύνου προσυμβατικά (π.χ. προασφαλιστικός έλεγχος), ή και 
κατά τη διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής σύμβασης, ο καθορισμός 

κών όρων ασφάλισης και του ανάλογου 
ασφαλίστρου, η διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, και μετά 
τη λήξη της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου, 
του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση 

της καταβολής του 
προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού 
(ασφαλίσματος), καθώς και η αυτοματοποιημένη διαδικασία 

Συμμόρφωση της Εταιρείας μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
τικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας, όπως για λόγους 

Εμπορική επικοινωνία, ενημέρωσή σας ως προς την παροχή 
ασφαλιστικών υπηρεσιών και προώθηση νέων ασφαλιστικών 

σή σας, καθώς και δυνατότητα 
για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας. 

Έρευνα που δύναται η Εταιρεία να πραγματοποιήσει σε σχέση με 
άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις σας ασφάλισης 

προσωπικό της. 
τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία συνεργαζόμαστε 
γενικά στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητάς μας, 
και τα οποία ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ΄ εντολή μας 
δεσμεύονται συμβατικά με κατάλληλους όρους, λαμβάνοντας τα 

 



 Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την παροχή καλύψεων 
και υπηρεσιών που συνδέονται με αντίστοι
απορρέουν από το ασφαλιστήριό σας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη 
νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Χρονικό διάστημα διατήρησης:
την ικανοποίηση αιτήματος ή αίτησής σας, της ασφ
σύμβασης, ή άλλης μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, και όσο 
προβλέπεται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 
περί παραγραφής και σε λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές 
απαιτήσεις. 

 Δικαιώματα υποκειμένου:
προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 Δικαίωμα ενημέρωσης, για το πώς χρησιμοποιούνται τα 
προσωπικά σας δεδομένα.

 Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε ποια 
δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο 
τους. 

 Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, 
προσωπικών πληροφοριών.

 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφόσον τα δεδομένα 
δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για 
τους οποίους συλ
μη διαγραφή όταν η διατήρησή τους απαιτείται για την τήρηση 
νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, για 
σκοπούς καταπολέμησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης ή για τη 
θεμελίωση ή απόκρουση αξιώσεων της Ε
ή τρίτων, ή και για σκοπούς αρχειοθέτησης, έρευνας, στατιστικούς, 
εφόσον τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα.

 Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης, σε περίπτωση π.χ. 
αμφισβήτησης της ακρίβειας τους.

 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, 
επιφύλαξη της Εταιρείας, όταν η επεξεργασία τους απαιτείται για 
την τήρηση νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, 
ή από τη σύμβαση ή αίτημά σας, για σκοπούς καταπολέμησης της 
ασφαλιστικής εξαπάτησης, ή για τη θεμελίωση ή
αξιώσεων, της Εταιρείας, του υποκειμένου ή τρίτων.

 Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που 
έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο. 

 Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης που 
έχετε παράσχει με την υπογραφή σας σε οποιοδήποτε έντυπο της 
Εταιρείας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που 
αιτηθήκατε την ανάκληση. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάκλησης 
συγκατάθεσής σας για την επεξεργασί
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Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την παροχή καλύψεων 
και υπηρεσιών που συνδέονται με αντίστοιχη αίτησή σας ή και 
απορρέουν από το ασφαλιστήριό σας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη 
νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. 

Χρονικό διάστημα διατήρησης: Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για 
την ικανοποίηση αιτήματος ή αίτησής σας, της ασφαλιστικής σας 
σύμβασης, ή άλλης μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, και όσο 
προβλέπεται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 
περί παραγραφής και σε λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές 

Δικαιώματα υποκειμένου: Σύμφωνα με τον Κανονισμό σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης, για το πώς χρησιμοποιούνται τα 
προσωπικά σας δεδομένα. 
Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε ποια 
δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, και τους αποδέκτες 

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, 
προσωπικών πληροφοριών. 
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφόσον τα δεδομένα 
δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για 
τους οποίους συλλέχθηκαν, με την επιφύλαξη της Εταιρείας, για 
μη διαγραφή όταν η διατήρησή τους απαιτείται για την τήρηση 
νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, για 
σκοπούς καταπολέμησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης ή για τη 
θεμελίωση ή απόκρουση αξιώσεων της Εταιρείας, του υποκειμένου 
ή τρίτων, ή και για σκοπούς αρχειοθέτησης, έρευνας, στατιστικούς, 
εφόσον τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα. 
Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης, σε περίπτωση π.χ. 
αμφισβήτησης της ακρίβειας τους. 
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, με την ίδια κατά τα άνω 
επιφύλαξη της Εταιρείας, όταν η επεξεργασία τους απαιτείται για 
την τήρηση νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, 
ή από τη σύμβαση ή αίτημά σας, για σκοπούς καταπολέμησης της 
ασφαλιστικής εξαπάτησης, ή για τη θεμελίωση ή
αξιώσεων, της Εταιρείας, του υποκειμένου ή τρίτων. 
Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που 
έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο 

Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης που 
παράσχει με την υπογραφή σας σε οποιοδήποτε έντυπο της 

Εταιρείας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που 
αιτηθήκατε την ανάκληση. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάκλησης 
συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων, κατά το 
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Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την παροχή καλύψεων 

χη αίτησή σας ή και 
απορρέουν από το ασφαλιστήριό σας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη 

 

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για 
αλιστικής σας 

σύμβασης, ή άλλης μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, και όσο 
προβλέπεται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 
περί παραγραφής και σε λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές 

σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα: 

Δικαίωμα ενημέρωσης, για το πώς χρησιμοποιούνται τα 

Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε ποια 
λόγο, και τους αποδέκτες 

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφόσον τα δεδομένα 
δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για 

λέχθηκαν, με την επιφύλαξη της Εταιρείας, για 
μη διαγραφή όταν η διατήρησή τους απαιτείται για την τήρηση 
νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, για 
σκοπούς καταπολέμησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης ή για τη 

ταιρείας, του υποκειμένου 
ή τρίτων, ή και για σκοπούς αρχειοθέτησης, έρευνας, στατιστικούς, 

Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης, σε περίπτωση π.χ. 

με την ίδια κατά τα άνω 
επιφύλαξη της Εταιρείας, όταν η επεξεργασία τους απαιτείται για 
την τήρηση νομικής υποχρέωσής της, επιβαλλόμενης από το νόμο, 
ή από τη σύμβαση ή αίτημά σας, για σκοπούς καταπολέμησης της 
ασφαλιστικής εξαπάτησης, ή για τη θεμελίωση ή απόκρουση 

Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που 
έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο 

Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης που 
παράσχει με την υπογραφή σας σε οποιοδήποτε έντυπο της 

Εταιρείας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που 
αιτηθήκατε την ανάκληση. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάκλησης 

α δεδομένων, κατά το 



προσυμβατικό στάδιο ή δεδομένων απολύτως αναγκαίων για την 
εκτέλεση της ασφαλιστική
ανάλογα να αρνηθούμε τη σύναψη σύμβασης ή να καταγγείλουμε 
υφιστάμενη σύμβαση, αντίστοιχα, αφού δεν θα μπορούμε πλέον 
να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
της Εταιρείας στο email: 

 Νομιμότητα της επεξεργασίας

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

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 
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 
συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού 
προσώπου, 

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 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδ
παιδί. 

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

 

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, θα 
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, 
ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση.
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προσυμβατικό στάδιο ή δεδομένων απολύτως αναγκαίων για την 
εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, έχουμε το δικαίωμα 
ανάλογα να αρνηθούμε τη σύναψη σύμβασης ή να καταγγείλουμε 
υφιστάμενη σύμβαση, αντίστοιχα, αφού δεν θα μπορούμε πλέον 

παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
της Εταιρείας στο email: dpo@mediterrania.gr . 

επεξεργασίας 

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 

κριμένους σκοπούς, 
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, 
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη 

υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, 
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού 

συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού 

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, 
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων 

των 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 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι 

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

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, θα 
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, 
ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση. 
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προσυμβατικό στάδιο ή δεδομένων απολύτως αναγκαίων για την 
ς σύμβασης, έχουμε το δικαίωμα 

ανάλογα να αρνηθούμε τη σύναψη σύμβασης ή να καταγγείλουμε 
υφιστάμενη σύμβαση, αντίστοιχα, αφού δεν θα μπορούμε πλέον 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 

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 

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη 

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού 
συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας 

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων 
των 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 

ίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι 

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

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, θα 
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, 
ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που 



Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για την άσκη
μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε 

 

 

Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1
www.dpa.gr) 

 ακολουθούν ορισμοί σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 προσωπικών 
δεδομένων 
Ορισμοί (άρθρο 4) 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

 1)   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, 
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Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, 
μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το σχετικό έντυπο

MEDITERRANIA 

Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών 

 

 

 

 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, 

ακολουθούν ορισμοί σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 προσωπικών 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

«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, 
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ση των δικαιωμάτων σας, 
το σχετικό έντυπο. 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, 

ακολουθούν ορισμοί σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 προσωπικών 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
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, 
ψυχολογική, οικονομική, 
προσώπου, 

 2)   «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη 
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπ
διάρθρωση, 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 συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγρ

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

 4)   «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, 
ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, 
την οικονομική κατάσταση, 
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
των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μ
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 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 
ή γεωγραφική βάση, 

 7)   «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς 
και τον τρόπο της επεξεργασί
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

 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
Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες
αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με του

 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 εποπ
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

 11)   «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, 
ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρ
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
οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας 
κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

 13)   «γενετικά δεδομέν
γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, 
όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού 
προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες
την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου,
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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, 
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού 

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται 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 
διάρθρωση, 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 συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

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

«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων 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 προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την 
αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«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 υπόκεινται σε τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, 

«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 

 
«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια 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,

«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, 

ο 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 αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

«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 εποπ
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, 
ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, 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 

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

«γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα 
γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, 
όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση 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, 
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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, 

πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού 

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη 
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 

ως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή 

αφή ή η καταστροφή, 
«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον, 
«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 

προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, 
ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, 

την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την 
αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

«ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο 
πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο 

των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω 
συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και 

πορούν να αποδοθούν σε 

«σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το 

είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική 

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς 

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 

της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, 
«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

ο 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 

συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της 
η επεξεργασία των δεδομένων 

αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
ς σκοπούς της επεξεργασίας, 

«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 εξουσιοδοτημένα να 

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, 
ει επιγνώσει, 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 

παραβίαση της ασφάλειας που 
οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας 
κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

α»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα 
γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, 
όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού 

σχετικά με την φυσιολογία ή 



 14)   «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν 
από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπ
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου 
ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα,

 15)   «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
σχετίζονται με τη σωματι
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 μ

μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά 
τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται 
σε άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου επε
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 εγκαταστάσεις σε 
κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την 
επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες
πλαίσιο των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία, στον βαθμό που ο 
εκτελών την επεξεργασία υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

 17)   «εκπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο
ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία 
βάσει του άρθρου 27 και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντ
κανονισμού, 

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

 19)   «όμιλος επιχειρήσε
επιχειρήσεις, 

 20)   «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία εγκατεστημένος
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου 
επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική 

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

 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 

γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή,
 23)   «διασυνοριακή επεξεργασία»: 

α)η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε 
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 χαρακτήρ
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 κανονισμού, 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 υποκειμένων των δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία 
δεδομένων προσωπικού χαρ
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«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 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου 
ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα, 

«δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 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, 

«κύρια εγκατάσταση»:  
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 προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται 
σε άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου 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, 
όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την 
επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία, στον βαθμό που ο 
εκτελών την επεξεργασία υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

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

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

«όμιλος επιχειρήσεων»: μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν 

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

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

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

πεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του 
κράτους μέλους της εν λόγω εποπτικής αρχής, 
τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω εποπτικής αρχής 
επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς από την επεξεργασία ή 
έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή, 

«διασυνοριακή επεξεργασία»:  
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται 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
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται 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, 

«σχετική και αιτιολογημένη ένσταση»: ένσταση σε ένα σχέδιο απόφασης ως προς την 
ύπαρξη παράβασης του παρόντος κανονισμού, ή ως προς τη συμφωνία με τον παρόντα 
κανονισμό της προβλεπόμενης ενέργειας σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 

α την επεξεργασία, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη σημασία των κινδύνων που 
εγκυμονεί το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των υποκειμένων των δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης, 

 

-ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 16777 
ΑΦΜ. 999308584 ΓΕΜΗ 44941407000 

«βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν 
από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά 

ου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου 

«δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
κή ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης 

της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν 

ε 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 προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται 

ξεργασίας στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει 
την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η 

περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την 
επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την 

 επεξεργασίας στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία, στον βαθμό που ο 
εκτελών την επεξεργασία υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

στην Ένωση, το οποίο 
ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία 
βάσει του άρθρου 27 και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος 

«επιχείρηση»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, 
ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, περιλαμβανομένων των προσωπικών εταιρειών ή 

ων»: μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν 

«δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»: οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 

στο έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου 

δραστηριότητα, 
«εποπτική αρχή»: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος 

«ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή»: εποπτική αρχή την οποία αφορά η επεξεργασία 

πεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του 

τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω εποπτικής αρχής 

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των 
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 

α η οποία γίνεται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την 
επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα 

«σχετική και αιτιολογημένη ένσταση»: ένσταση σε ένα σχέδιο απόφασης ως προς την 
ύπαρξη παράβασης του παρόντος κανονισμού, ή ως προς τη συμφωνία με τον παρόντα 
κανονισμό της προβλεπόμενης ενέργειας σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον 

α την επεξεργασία, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη σημασία των κινδύνων που 
εγκυμονεί το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των υποκειμένων των δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία 



 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

 26)   «διεθνής οργανισμός»: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται 
από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε ά
επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών.
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«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 (19), 

«διεθνής οργανισμός»: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται 
από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή 
επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. 
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«υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 
1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού 

«διεθνής οργανισμός»: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται 
λλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή 


