
Ιδανικά όλες οι απαντήσεις σε όλα τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να είναι θετικές, το οποίο θα αναδεικνύει 
πως οι διαδικασίες του οργανισμού σας αναφορικά με την προστασία δεδομένων λειτουργούν σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Παρ’ όλα αυτά εάν εντοπίσετε ελλείψεις στην επιχείρησή σας σε σχέση με τα 
παρακάτω σημεία, μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να τα 
επιλύσετε. 

Σημείο Ελέγχου 1 – Λήψη πληροφοριών με δίκαιο τρόπο

 Είναι οι διαδικασίες λήψης δεδομένων ανοιχτές, διαφανείς και άμεσες;

 Ο τρόπος και ο σκοπός με τον οποίο έχουν συλλεχθεί οι πληροφορίες έχει πραγματοποιηθεί  
 ύστερα από ξεκάθαρη επικοινωνία με τα άτομα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές;

 Τα άτομα αυτά γνωρίζουν εάν προσωπικές τους πληροφορίες έχουν δοθεί σε τρίτους;

 Γνωρίζουν επίσης εάν προσωπικά τους δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί σε δευτερεύουσες  
 χρήσεις;

Σημείο Ελέγχου 2 – Σαφή προαπαιτούμενα των συστημάτων

 Είναι σαφής ο λόγος συλλογής προσωπικών δεδομένων;

 Είναι οι πληροφορίες που διατηρούνται σε συστήματα σαφείς όσον αφορά το σκοπό τους και με  
 την σύμφωνη γνώμη των ατόμων που αφορούν αυτές οι πληροφορίες;

 Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη συντήρηση των δεδομένων  
 σύμφωνα με τις απαιτήσεις;

Σημείο Ελέγχου 3 – Χρήση και δημοσίευση των πληροφοριών

 Υπάρχει ξεκάθαρα ορισμένη πολιτική αναφορικά με την χρήση και δημοσίευση των   
 πληροφοριών;

 Έχει κοινοποιηθεί αυτή η πολιτική σε όλα τα μέλη του προσωπικού;

 Είναι τα άτομα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες ενήμερα για τις χρήσεις και τις δημοσιεύσεις  
 των προσωπικών τους πληροφοριών;

 Έχετε επανεξετάσει την συγκατάθεση του χρήστη, στο ενδεχόμενο που οι χρήσεις και οι   
 δημοσιεύσεις έχουν τροποποιηθεί με το πέρασμα του χρόνου;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ



Σημείο Ελέγχου 4 – Χαρακτηριστικά ασφαλείας

 Υπάρχουν αξιόπιστες δικλείδες ασφαλείας για κάθε σύστημα της επιχείρησή σας που περιέχει  
 ευαίσθητες πληροφορίες;

 Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικλείδων ασφαλείας;

 Είναι οι δικλείδες ασφαλείας οι κατάλληλες για την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που  
 διατηρούνται στη επιχείρησή σας;

 Είναι τα συστήματά σας και οι βάσεις δεδομένων σας κατάλληλα προστατευμένες με κωδικούς  
 ασφαλείας για να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα;

 Είναι τα αρχεία σας και οι υπολογιστές σας κλειδωμένα με ασφάλεια, και μακριά από   
 οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση;

Σημείο Ελέγχου 5 – Επαρκείς και σχετικές πληροφορίες

 Είναι τα στοιχεία που συλλέγονται δίκαια και επαρκή;

 Είναι όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικές αλλά όχι εκτεταμένες ανάλογα με το σκοπό  
 που έχει καθοριστεί για το άτομο που αφορούν οι πληροφορίες αυτές;

 Εάν έπρεπε να αιτιολογήσετε το λόγο για την φύλαξη και την επεξεργασία των δεδομένων, θα  
 είχατε την δυνατότητα να παρέχετε αιτιολόγηση για όλα τα δεδομένα που συλλέγετε;

 Είναι η προστασία δεδομένων αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών και διαδικασιών σας;

Σημείο Ελέγχου 6 – Ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες

 Ελέγχονται σε τακτική βάση τα δεδομένα για την ακρίβειά τους;

 Κατατάσσονται τα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με την ευαισθησία τους στον χρόνο,   
 καθιστώντας τα λιγότερο ακριβή με την πάροδό του;

 Υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες για να διασφαλίζουν πως όλα τα συστήματα και οι βάσεις  
 δεδομένων είναι ενημερωμένες;

Σημείο Ελέγχου 7 – Χρόνος διατήρηση αρχείων

 Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα διατήρησης αρχείων;

 Είναι σαφείς οι νομικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διατήρηση δεδομένων;

 Διαγράφονται τακτικά δεδομένα τα οποία δεν χρειάζονται περαιτέρω από τα συστήματα σας;

 Υπάρχει πολιτική αναφορικά με την διαγραφή προσωπικών στοιχείων τα οποία δεν είναι πλέον  
 σχετικά;

Σημείο Ελέγχου 8 – Δικαιώματα πρόσβασης

 Υπάρχει υπεύθυνος για τον χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης;

 Υπάρχουν διαδικασίες για την ρύθμιση αιτημάτων προσβάσεως σε πληροφορίες;

 Είναι αυτές οι διαδικασίες  σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις;


