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Ο Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ
(GDPR – General Data Protection Regulation) είλαη ν λένο
λόκνο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο.
Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέπεη ζε κεκνλσκέλα άηνκα λα
έρνπλ κεγαιύηεξν έιεγρν ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο
δεδνκέλσλ θαη επηβάιιεη λέεο ππνρξεώζεηο ζε επηρεηξήζεηο
πνπ ζπιιέγνπλ, δηαρεηξίδνληαη ή αλαιύνπλ ηέηνηνπ είδνπο
δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαληζκώλ εθηόο ηεο ΕΕ.
Ο θαλνληζκόο πξνζηαζίαο GDPR ςεθίζηεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2016 από ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην –
Σπκβνύιην. Είλαη εληαίνο γηα όιε ηελ ΕΕ θαη απνηειεί ηε κεγαιύηεξε κεηαξξύζκηζε πνπ έρεη γίλεη πνηέ
ζηνλ ηνκέα απηό.
Η εθαξκνγή ηνπ αθνξά επηρεηξήζεηο εληόο Επξσπατθήο Έλσζεο, θάζε κεγέζνπο, αλεμαξηήησο θιάδνπ
θαζώο θαη ζε όιεο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο όπνπ ζπιιέγνληαη δεδνκέλα.
Οη λένη θαλόλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο ζα είλαη νη απζηεξόηεξνη ζηνλ θόζκν θαη
πξνβιέπνπλ βαξηέο πνηλέο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζα ηνπο παξαβηάζνπλ.
Μέζα από ηε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ηεο εθπνκπήο ηνπ Myportal.gr, «REC» επηρεηξήζακε λα πάξνπκε
απαληήζεηο από εηδηθνύο ζρεηηθά κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ (GDPR –
General Data Protection Regulation) θαη ζαο ηηο παξνπζηάδνπκε, κε ζηόρν λα γλσξίδεηε πνηεο είλαη νη
ππνρξεώζεηο, αιιά θαη ηα δηθαηώκαηά ζαο.
Τη πξαγκαηηθά αιιάδεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο; Πώο δηακνξθώλεηαη ε λέα ζρέζε επηρεηξήζεσλ θαη
θπζηθώλ πξνζώπσλ; Τη αθνξά θαη πνηνπο θαιύπηεη; Καηά πόζν επσθεινύληαη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ,
αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο; Σε πνην ύςνο θηάλνπλ ηα πξόζηηκα θαη πόζν εύθνιν είλαη λα ην εθαξκόζεη κία
επηρείξεζε ή έλαο επαγγεικαηίαο;, είλαη κόλν κεξηθά από ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία απαληνύλ ν Οκόηηκνο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη Δηθεγόξνο, θ.Λεπηέξεο Σθαιίδεο, ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ ΤΚΜ,
θ.Πάξηο Μπίιιηαο, ν CEO ηεο Olympia Electronics, θ.Δεκήηξεο Λαθαζάο θαη ε Σύκβνπινο Σπζηεκάησλ
Δηαρείξηζεο ηεο My Company Finance (Σύκβνπινη Επηρεηξήζεσλ & Αλάπηπμεο), θ. Χαξνύια Κσλζηαληίλνπ.

