
 
 

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 190/2015 
Απ. 4875, 29.5.2015   

Απιθμόρ 190 

Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΩ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

Γηάηαγκα αλαθνξηθά κε ηε Γλσζηνπνίεζε Παξαβηάζεσλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ  
από ηνπο παξνρείο δεκόζηα δηαζέζηκσλ Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ  

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18(3)(ζη), 20(θδ), 98Α, 152   
ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ Νόκνπ,  

σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη (εθεμήο «ν Νόκνο») 

________________ 

  Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο «ν ΔΡΖΔΣ») 
ιακβάλνληαο ππόςε 

(α) ηηο πξόλνηεο ησλ άξζξσλ 98Α (4)(γ),98Α(5) θαη 98A (7)  ηνπ Νόκνπ 

(β) ηελ Οδεγία 2002/58/EK  ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 
2002 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία 
ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο) όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηδίσο κε ηελ Οδεγία 
2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25

εο
 Ννεκβξίνπ 2009. 

(γ) ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 611/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24
εο

 Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηα 
εθαξκνζηέα κέηξα γηα ηελ θνηλνπνίεζε παξαβηάζεσλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ βάζεη ηεο 
νδεγίαο 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, 

εθδίδεη ην παξόλ Γηάηαγκα κε ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή 
ησλ γλσζηνπνηήζεσλ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξνο ηνλ ΔΡΖΔΣ θαη 
πξνο ζπλδξνκεηή ή επεξεαδόκελν άηνκν θαη ηηο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαηηνύληαη από 
ηνλ παξνρέα νη γλσζηνπνηήζεηο απηέο.  

  

  

  πλνπηηθόο 

  Tίηινο 

 1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Γλσζηνπνίεζεο Παξαβηάζεσλ 
Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ από ηνπο παξνρείο δεκόζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 
Δπηθνηλσληώλ, Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο  

 2. Σν παξόλ Γηάηαγκα εθακόδεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ παξαβηάζεσλ πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ από ηνπο παξνρείο δεκόζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

Δξκελεία.  3. (1)  ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

  «Γλσζηνπνίεζε» ζεκαίλεη ηελ θνηλνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 98A ηνπ Νόκνπ  θαη 
ηνπ  σο άλσ Καλνληζκνύ 611/2013.  

138(Η) ηνπ 2001 
37(Η) ηνπ 2003 

105(Η) ηνπ 2012. 

 «Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα» (ΔΠΓΠΥ) έρεη ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 
Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ ηνπ 2001, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη. 

112(Η) ηνπ 2004 
84(Η) ηνπ 2005 

149(Η) ηνπ 2005 
67(Η) ηνπ 2006 

113(Η) ηνπ 2007 
134(Η) ηνπ 2007 

46(Η) ηνπ 2008 
103(Η) ηνπ 2009 

94(Η) ηνπ 2011 
51(Η) ηνπ 2012 

160(Η) ηνπ 2013 
77(I) ηνπ 2014. 

 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ Νόκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λόκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά. 

 

  «Παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ» ζεκαίλεη ηελ παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζε 
ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απώιεηα, αιινίσζε ή απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξόζβαζε ζε 
πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δηαβηβάζηεθαλ, απνζεθεύηεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη’ άιιν ηξόπν ζε 
επεμεξγαζία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνρή δηαζέζηκεο ζην θνηλό ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 
επηθνηλσληώλ. 

 

112(Η) ηνπ 2004 
138(Η) ηνπ 2001 

37(Η) ηνπ 2003 
105(Η) ηνπ 2012. 

 (2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα 
πνπ ηνπο απνδίδεηαη από ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ Νόκν ηνπ 2004. Δάλ νη όξνη δελ νξίδνληαη ζηνλ σο άλσ Νόκν, ηόηε έρνπλ ηελ 
έλλνηα, πνπ ηνπο απνδίδεηαη  από ηνλ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα 
Νόκν ηνπ 2001, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη. 
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Γλσζηνπνίεζε 
ζηελ αξκόδηα 
εζληθή αξρή 

 4.(1) Ο παξνρέαο γλσζηνπνηεί ζηνλ ΔΡΖΔΣ όιεο ηηο παξαβηάζεηο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

(2) Ο παξνρέαο γλσζηνπνηεί ζηνλ ΔΡΖΔΣ ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ην 
αξγόηεξν 24 ώξεο έπεηηα από ηελ αλίρλεπζε ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, εθόζνλ 
απηό είλαη εθηθηό. 

ηε γλσζηνπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ ΔΡΖΔΣ ν παξνρέαο πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η. 

Ζ αλίρλεπζε παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζεσξείηαη, όηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, όηαλ ν 
παξνρέαο έρεη απνθηήζεη επαξθή επίγλσζε όηη έρεη ζπκβεί πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο κε 
απνηέιεζκα δηαθύβεπζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη 
γλσζηνπνίεζε, όπσο απαηηείηαη βάζεη ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 

(3) Δθόζνλ δελ είλαη δηαζέζηκν ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η 
θαη απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεηαη 
ζηνλ παξνρέα λα πξνρσξήζεη ζε αξρηθή γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΔΡΖΔΣ ην αξγόηεξν 24 ώξεο 
έπεηηα από ηελ αλίρλεπζε ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Ζ αξρηθή απηή 
γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΔΡΖΔΣ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηκήκα 1 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Ο παξνρέαο πξνρσξεί ζε δεύηεξε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΔΡΖΔΣ, ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηό, θαη ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ αξρηθή γλσζηνπνίεζε. Ζ 
δεύηεξε απηή γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηκήκα 2 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο ήδε παξαζρεζείζεο πιεξνθνξίεο. 

Δθόζνλ ν παξνρέαο, παξά ηηο έξεπλέο ηνπ, δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ην ζύλνιν ησλ 
πιεξνθνξηώλ εληόο ηεο ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο από ηελ αξρηθή γλσζηνπνίεζε, γλσζηνπνηεί 
εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη (ελδηάκεζε 
γλσζηνπνίεζε) θαη ππνβάιιεη ζηνλ ΔΡΖΔΣ ηεθκεξησκέλε αηηηνιόγεζε γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε 
γλσζηνπνίεζε ησλ ππόινηπσλ πιεξνθνξηώλ. Ο παξνρέαο γλσζηνπνηεί ζηνλ ΔΡΖΔΣ ηηο 
ππόινηπεο πιεξνθνξίεο θαη, θαηά πεξίπησζε, επηθαηξνπνηεί ηηο ήδε παξαζρεζείζεο 
πιεξνθνξίεο, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 

(4) Ο παξνρέαο ππνβάιιεη ηελ εθάζηνηε γλσζηνπνίεζε παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
ζε ειεθηξνληθή πύιε  ηνπ ΓΔΡΖΔΣ. Δάλ απηό δελ είλαη εθηθηό, ηόηε ε γλσζηνπνίεζε 
απνζηέιιεηαη ζην ΓΔΡΖΔΣ κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε  δηεύζπλζε 
notifications@ocecpr.org.cy. Δάλ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή δελ είλαη  
εθηθηέο, ηόηε ε γλσζηνπνίεζε ηνπνζεηείηαη ζε θνπηί, εηδηθά πξννξηζκέλν γηα ην ζθνπό απηό, 
πνπ βξίζθεηαη ζην θηήξην ηνπ ΓΔΡΖΔΣ.  

(5) Δθόζνλ ε παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ επεξεάδεη ζπλδξνκεηέο ή άηνκα από θξάηε 
κέιε εθηόο Κύπξνπ, όπνπ γλσζηνπνηείηαη ε παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ,  ν ΔΡΖΔΣ ή ν 
ΔΠΓΠΥ ελεκεξώλεη ηηο άιιεο εζληθέο αξρέο. 

Γλσζηνπνίεζε 
ζην ζπλδξνκεηή 
ή άηνκν. 

 

 

 

 

 

138(Η) ηνπ 2001 
37(Η) ηνπ 2003 

105(Η) ηνπ 2012. 

 5. (1) Δθόζνλ ε παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη πηζαλό λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ηελ ηδησηηθή δσή ελόο ζπλδξνκεηή ή αηόκνπ, ν παξνρέαο, εθηόο από 
ηελ γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4, γλσζηνπνηεί επίζεο ζην ζπλδξνκεηή ή ην 
άηνκν ηελ παξαβίαζε. 

(2) Σν θαηά πόζν κηα παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη πηζαλό λα επεξεάζεη αξλεηηθά 
ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ηελ ηδησηηθή δσή ελόο ζπλδξνκεηή ή αηόκνπ, αμηνινγείηαη 
ιακβάλνληαο ηδίσο ππόςε ηηο αθόινπζεο πεξηζηάζεηο: 

α) ηνλ ραξαθηήξα θαη ην πεξηερόκελν ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηδίσο 
εθόζνλ ηα δεδνκέλα αθνξνύλ νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, ζπληζηνύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα δπλάκεη ηεο εξκελείαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηά από ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκν ηνπ 2001, 
σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, θαζώο θαη δεδνκέλα γεσγξαθηθήο ζέζεο δηαδηθηπαθά αξρεία 
δηαδηθηπαθήο θαηαγξαθήο, ηζηνξηθά ηζηνπεξηήγεζεο, ζηνηρεία  ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θαη 
αλαιπηηθνύο θαηαιόγνπο θιήζεσλ· 

β) ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο από ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ελδηαθεξόκελν 
ζπλδξνκεηή ή άηνκν, ηδίσο εθόζνλ ε παξάβαζε ζα κπνξνύζε λα ζπλεπάγεηαη θινπή 
ηαπηόηεηαο ή απάηε, ζσκαηηθή βιάβε, ςπρνινγηθή πίεζε, ηαπείλσζε ή πξνζβνιή ηεο 
ππνιήςεσο· θαη 

γ) ηηο ζπλζήθεο ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ηδίσο εθόζνλ ηα δεδνκέλα έρνπλ 
θιαπεί ή όηαλ ν παξνρέαο γλσξίδεη όηη ηα δεδνκέλα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή κε 
εμνπζηνδνηεκέλνπ ηξίηνπ. 

(3) Ζ γλσζηνπνίεζε ζην ζπλδξνκεηή ή ην άηνκν γίλεηαη ρσξίο αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε 
ύζηεξα από ηελ αλίρλεπζε ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 
4,δεύηεξν εδάθην ηξίηε παξάγξαθνο. Απηό δελ εμαξηάηαη από ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 
παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηνλ ΔΡΖΔΣ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4. 

(4) ηε γλσζηνπνίεζή ηνπ πξνο ην ζπλδξνκεηή ή ην άηνκν, ν πάξνρνο πεξηιακβάλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Ζ γλσζηνπνίεζε ζην ζπλδξνκεηή ή ην άηνκν 
δηαηππώλεηαη κε ζαθή θαη εύιεπην ηξόπν. Ο παξνρέαο δελ ρξεζηκνπνηεί ηε γλσζηνπνίεζε σο 
επθαηξία γηα πξνώζεζε ή δηαθήκηζε λέσλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ. 
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(5) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ ε γλσζηνπνίεζε ζην ζπλδξνκεηή ή άηνκν κπνξεί λα 
ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νξζή δηεξεύλεζε ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεηαη 
ζηνλ παξνρέα λα θαζπζηεξήζεη ηε γλσζηνπνίεζε πξνο ην ζπλδξνκεηή ή άηνκν γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, αθνύ ιάβεη ηελ έγθξηζε  ηνπ ΔΡΖΔΣ. O EΡΖΔΣ παξαπέκπεη ην 
ζέκα ζηνλ ΔΠΓΠΥ, όηαλ  ην ζεσξεί απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη  ηε γλσκνδόηεζή ηνπ  
εληόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ηέζεθε ζηελ αξρηθή έγθξηζε,  πνπ δόζεθε 
ζηνλ παξνρέα. Ο  ΔΡΖΔΣ, αθνύ ιάβεη ππόςε  ηα δεδνκέλα, πνπ έρεη ελώπηνλ ηνπ εληόο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, απνθαίλεηαη εάλ παξαηείλεηαη ή δελ παξαηείλεηαη  ε 
θαζπζηέξεζε γλσζηνπνίεζεο ζηνλ ζπλδξνκεηή από ηνλ παξνρεά. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο 
γλσζηνπνίεζεο ηζρύεη εώο όηνπ ν ΔΡΖΔΣ απνθαζίζεη  όηη είλαη δπλαηό ν παξνρέαο λα 
γλσζηνπνηήζεη  ηελ παξαβίαζε ζην ζπλδξνκεηή ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν. 

(6) Ο παξνρέαο ελεκεξώλεη ηνλ ζπλδξνκεηή ή άηνκν ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ κε επηθνηλσλία πνπ δηαζθαιίδεη άκεζε θαη αζθαιή παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηώλ, 
ζύκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξάβαζε αθνξνύλ 
απνθιεηζηηθά ηελ παξάβαζε θαη δελ ζρεηίδνληαη κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιν ζέκα. 

(7) Δθόζνλ ν παξνρέαο πνπ έρεη άκεζε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ ηειηθό ρξήζηε, παξά ηηο 
εύινγεο πξνζπάζεηέο ηνπ, δελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη εληόο ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ πνπ 
αλαθέξεηαη   ζην εδάθην 3 όια ηα άηνκα πνπ είλαη πηζαλό λα έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά από 
ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, κπνξεί (ν παξνρέαο) λα εηδνπνηήζεη ηα άηνκα απηά κε 
θαηαρώξηζε ζε ζεκαληηθά εζληθά ή πεξηθεξεηαθά κέζα επηθνηλσλίαο, ζην αληίζηνηρν θξάηνο 
κέινο, ζε απηό ην ρξνληθό πιαίζην. Απηέο νη θαηαρσξίζεηο πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, όπνπ είλαη απαξαίηεην ζε ζπλνπηηθή κνξθή. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ν παξνρέαο ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεη θάζε εύινγε πξνζπάζεηα γηα λα εληνπίζεη ην 
ζπληνκόηεξν ηα άηνκα απηά θαη λα ηνπο θνηλνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(8) Δάλ ν παξνρέαο δελ πξνρσξήζεη ζηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζην ζπλδξνκεηή ή 
επεξεάδνκελν άηνκν, ν ΔΡΖΔΣ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ΔΠΓΠΥ, αθνύ εμεηάζεη ηηο πηζαλέο 
επηπηώζεηο ηεο παξαβίαζεο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλεη ε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε. 

 
Σερλνινγηθά 
κέηξα 
πξνζηαζίαο. 

 6.(1) Καηά παξέθθιηζε από ην άξζξν 5 εδάθην 1, ε γλσζηνπνίεζε παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ ζε ελδηαθεξόκελν ζπλδξνκεηή ή άηνκν δελ απαηηείηαη, εάλ ν παξνρέαο έρεη 
απνδείμεη θαηά ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν γηα ηνλ ΔΡΖΔΣ, όηη έρεη εθαξκόζεη θαηάιιεια ηερλνινγηθά 
κέηξα πξνζηαζίαο θαη όηη ηα κέηξα απηά εθαξκόζηεθαλ σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύζε ε 
παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο. Ο ΔΡΖΔΣ απνθαζίδεη, αθνύ ιάβεη, όηαλ ζεσξεί απαξαίηεην, 
γλσκνδόηεζε από ηνλ ΔΠΓΠΥ.Σα ελ ιόγσ ηερλνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα θαζηζηνύλ 
ηα δεδνκέλα αθαηαλόεηα ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν δελ δηαζέηεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε απηά. 

(2) Σα δεδνκέλα ζεσξνύληαη αθαηαλόεηα, εάλ: 

α) έρνπλ θξππηνζεηεζεί κε ηππνπνηεκέλν αιγόξηζκν, ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
απνθξππηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ δελ έρεη παξαβηαζηεί ζε νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο 
αζθάιεηαο, θαη ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθξππηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη 
δεκηνπξγεζεί θαηά ηξόπν πνπ λα κελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί κε ηα δηαζέζηκα ηερλνινγηθά κέζα 
από νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ δελ έρεη εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζην θιεηδί· ή 

β) έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηελ ηηκή θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπο, πνπ έρεη ππνινγηζηεί κε 
ηππνπνηεκέλε θξππηνζεηεκέλε ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνύ, ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ απνθξππηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ δελ έρεη παξαβηαζηεί ζε νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο 
αζθάιεηαο, θαη ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθξππηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη 
δεκηνπξγεζεί θαηά ηξόπν πνπ λα κελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί κε ηα δηαζέζηκα ηερλνινγηθά κέζα 
από νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ δελ έρεη εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζην θιεηδί. 

(3) Ο ΔΡΖΔΣ θαη ν ΔΠΓΠΥ ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ ηνπο βάζεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ 
ιακβάλνπλ ππόςε ηπρόλ ελδεηθηηθό θαηάινγν, πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ν νπνίνο ζα 
πεξηέρεη θαηάιιεια ηερλνινγηθα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 1, ζύκθσλα κε 
ηξέρνπζεο πξαθηηθέο. 

Υξεζηκνπνίεζε 
άιισλ 
παξνρέσλ. 

 7.  ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπλάπηεηαη ζύκβαζε κε άιιν παξνρέα γηα ηελ παξνρή κέξνπο ησλ 
ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ρσξίο ν άιινο παξνρέαο λα έρεη άκεζε ζπκβαηηθή 
ζρέζε κε ηνπο ζπλδξνκεηέο, ν ελ ιόγσ άιινο παξνρέαο ελεκεξώλεη ακέζσο ηνλ ζπκβαηηθό 
παξνρέα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Δπνπηεία 
/Έιεγρνο. 

 8. θνπόο άζθεζεο επνπηείαο θαη/ή ειέγρνπ ησλ ζρεηηθώλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο 
δηαηάγκαηνο από ηνλ ΔΡΖΔΣ θαη ηνλ ΔΠΓΥΠ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηε λνκνζεζίαο ηεο θάζε 
αξρήο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ παξνρέσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
δηαηάγκαηνο. 
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πκκόξθσζε θαη 
Κπξώζεηο.  
 
112(Η) ηνπ 2004 
ΚΓΠ 300/2008. 

 9. Ο ΔΡΖΔΣ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νόκνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκό ησλ ηπρόλ 
απζηεξόηεξσλ θπξώζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νόκνο, ηα δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελα 
Γηαηάγκαηα, Απνθάζεηο ή νη όξνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Τπόρξενπ Οξγαληζκνύ, θαη 
θαη΄εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί πιινγήο Πιεξνθνξηώλ θαη επηβνιήο Γηνηθεηηθνύ 
Πξνζηίκνπ (Κ.Γ.Π 300/2008) δύλαηαη λα  επηβάιεη  δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζε θάζε ππόρξεν 
νξγαληζκό πνπ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξόλ 
Γηάηαγκα. Σν παξόλ Γηάηαγκα δελ επεξεάδεη ηελ εμνπζία ηνπ ΔΠΓΥΠ λα επηβάιιεη θπξώζεηο 
δπλάκεη ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ   πεξί επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
Νόκνπ.  

Σξνπνπνηήζεηο/ 
πκπιεξώζεηο. 

 10. Ο ΔΡΖΔΣ δύλαηαη κε Γηάηαγκα ηνπ λα ηξνπνπνηεί θαη/ή λα ζπκπιεξώλεη ην παξόλ Γηάηαγκα 
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην Νόκν. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο 
Γηαηάγκαηνο, ν ΔΡΖΔΣ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεύζεηο θαη όπνπ νξίδεηαη από ην Νόκν 
ζε αθξνάζεηο κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, ηδίσο ηνπο παξνρείο δηθηύσλ θαη/ή ππεξεζηώλ 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θαηαλαισηώλ ή ρξεζηώλ ππεξεζηώλ 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

 11. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εµεξνµελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Η 

Τπόδεηγκα  Γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνλ Δπίηξνπν Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

Σκήκα 1 

Αξηζκόο αλαθνξάο Πεξηζηαηηθνύ
1
:………………… 

ηνηρεία παξόρνπ 

1. Ολνκαζία /Δπσλπκία παξόρνπ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Σαπηόηεηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ  ιεηηνπξγνύ  πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ή άιινπ αξκόδηνπ 
επηθνηλσλίαο από ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ιεθζνύλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όλνκα: 

Σειέθσλν: 

Δ-mail: 

Γηεύζπλζε: 

3. Πξώηε (1
ε
) Γλσζηνπνίεζε  □ 

Δλδηάκεζε Γλσζηνπνίεζε   □ 

Γεύηεξε (2
ε
)  Γλσζηνπνίεζε  □ 

Αξρηθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (πξνο ζπκπιήξσζε ζε κεηαγελέζηεξεο 
γλσζηνπνηήζεηο, θαηά πεξίπησζε) 

4. Ζκεξνκελία θαη ώξα ηνπ πεξηζηαηηθνύ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία θαη ώξα ηεο αλίρλεπζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Πεξηζηάζεηο ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Υαξαθηήξαο θαη πεξηερόκελν ησλ ζρεηηθώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (αλαθνξά πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 
παξαβηάζηεθαλ). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Σερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ (ή πνπ ζα ιεθζνύλ) από ηνλ παξνρέα όζνλ αθνξά ηα  πξνζσπηθά 
δεδνκέλα πνπ παξαβηάζηεθαλ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      
1
 Σν πεδίν απηό δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ παξνρέα όηαλ ππνβάιιεη ηελ 1

ε
 γλσζηνπνίεζε. Ο παξνρέαο ζα ιάβεη ηνλ 

αξηζκό από ην ΓΔΡΖΔΣ, όηαλ ην ΓΔΡΖΔΣ παξαιάβεη ηελ 1
ε
 γλσζηνπνίεζε. Ο ελ ιόγσ αξηζκόο πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ παξνρέα ζηηο κεηέπεηηα γλσζηνπνηήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό. 
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8. ρεηηθή ρξήζε άιινπ παξνρέα  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Σκήκα 2 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

9. Πεξίιεςε ηνπ ζπκβάληνο πνπ πξνθάιεζε ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο παξαβίαζεο θαη ησλ εκπιεθόκελσλ κέζσλ απνζήθεπζεο): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Αξηζκόο ζηγόκελσλ ζπλδξνκεηώλ ή αηόκσλ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Πηζαλέο  ζπλέπεηεο θαη πηζαλέο δπζκελείο επηπηώζεηο ζε ζπλδξνκεηέο ή άηνκα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Σερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ έιαβε ν πάξνρνο γηα ηελ άκβιπλζε δπλεηηθά δπζκελώλ επηπηώζεσλ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πηζαλή πξόζζεηε γλσζηνπνίεζε ζε ζπλδξνκεηέο ή άηνκα 

13. Πεξηερόκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Μέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ ή αηόκσλ πνπ ελεκεξώζεθαλ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Πηζαλά δηαζπλνξηαθά ζέκαηα 

16. Παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ζπλδξνκεηέο ή άηνκα ζε άιια θξάηε κέιε 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Γλσζηνπνίεζε ζε άιιεο αξκόδηεο αξρέο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Σεθκεξησκέλε αηηηνιόγεζε γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε γλσζηνπνίεζε ησλ ππόινηπσλ πιεξνθνξηώλ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Πεδίσλ Τπνδείγκαηνο 

(Η απίθμηζη ηων επεξηγήζεων ανηιζηοισεί ζηα αξηζκεκέλα πεδία ηος ςποδείγμαηορ)  

3.  Πξώηε (1
ε
) Γλσζηνπνίεζε   

Δλδηάκεζε Γλσζηνπνίεζε 

Γεύηεξε (2
ε
)  Γλσζηνπνίεζε    

Να επηιεγεί έλα από ηα ηξία 

4. Ζκεξνκελία θαη ώξα ηνπ πεξηζηαηηθνύ Δθόζνλ είλαη γλσζηέο. Δθόζνλ απαηηείηαη κπνξεί λα γίλεη 
εθηίκεζε. 

5. Πεξηζηάζεηο ηεο παξαβίαζεο 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Π.ρ. απώιεηα, θινπή, αληηγξαθή 

8. ρεηηθή ρξήζε άιινπ παξόρνπ Όπνπ ηζρύεη 

9. Πεξίιεςε ηνπ ζπκβάληνο πνπ 
πξνθάιεζε ηελ παξαβίαζε 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο 
παξαβίαζεο θαη ησλ εκπιεθόκελσλ κέζσλ απνζήθεπζεο 

18 Σεθκεξησκέλε αηηηνιόγεζε γηα ηελ 
θαζπζηεξεκέλε γλσζηνπνίεζε ησλ 
ππόινηπσλ πιεξνθνξηώλ 

Μόλν ζε πεξηπηώζεηο ελδηάκεζεο θνηλνπνίεζεο (άξζξν 
4(3) παξ.β) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ 

Τπόδεηγκα Γλσζηνπνίεζεο Παξνρέα πξνο ζπλδξνκεηή ή άηνκν 

1. Ολνκαζία/επσλπκία παξνρέα 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Σαπηόηεηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ιεηηνπξγνύ  πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ή άιινπ αξκόδηνπ 
επηθνηλσλίαο από ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ιεθζνύλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ύλνςε ηνπ πεξηζηαηηθνύ πνπ πξνμέλεζε ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Δθηηκώκελε εκεξνκελία ηνπ πεξηζηαηηθνύ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Υαξαθηήξαο θαη πεξηερόκελν ησλ ζρεηηθώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (αλαθνξά πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 
παξαβηάζηεθαλ)όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5  εδάθην 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Πηζαλέο ζπλέπεηεο από ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ζηγόκελν ζπλδξνκεηή ή άηνκν όπσο 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 εδάθην 2. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Πεξηζηάζεηο ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 εδάθην 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Μέηξα πνπ  έιαβε ν παξνρέαο πξνο αληηκεηώπηζε ηεο παξαβίαζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. πληζηώκελα  κέηξα γηα άκβιπλζε πηζαλώλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…..……..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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