Προτεινόμενο Syllabus
Κεφάλαιο 1ο : Γενική Εισαγωγή στο δίκαιο των Προσωπικών Δεδομένων
Α΄ Μέρος. Το ισχύον νομικό πλαίσιο
 Εισαγωγή στο δίκαιο της Ιδιωτικότητας (Privacy),
 Εισαγωγή στο δικαίωμα των προσωπικών δεδομένων
Β΄ Μέρος. Βασικές έννοιες του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 Προσωπικά δεδομένα
 Ευαίσθητα δεδομένα
 Επεξεργασία δεδομένων
 Υπεύθυνος Επεξεργασίας
 Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
 Ο Εκτελών την Επεξεργασία
 Ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Γ΄ Μέρος. Πεδίο Εφαρμογής
1. Εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
2. Εγκατάσταση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δ΄ Μέρος. Αρχές νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
1. Η Αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας της
επεξεργασίας,
2. Η Αρχή του νόμιμου, θεμιτού και προκαθορισμένου σκοπού,
3. Η Αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των δεδομένων,
4. Η Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται,
5. Η Αρχή της χρονικά περιορισμένης διατήρησής τους, και
6. Η Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Ε΄ Μέρος. Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας
1. Συγκατάθεση
2. Εκτέλεση σύμβασης,
3. Συμμόρφωση με έννομη σχέση του υπεύθυνου επεξεργασίας,
4. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων,
5. Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
6. Έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Κεφάλαιο 2ο : Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων
 Ενημέρωση των υποκειμένων
 Δικαίωμα πρόσβασης
 Δικαίωμα διόρθωσης
 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 Δικαίωμα εναντίωσης
 Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης
προφίλ (profiling)
Κεφάλαιο 3ο : Επιμέρους Ζητήματα Λογοδοσίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
1. Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων
2. Υποχρέωση Εκπόνησης

Εκτίμησης

Αντικτύπου

σχετικά με την

προστασία

προσωπικών δεδομένων - Προηγούμενη διαβούλευση με την εποπτική αρχή
3. Υποχρεωτικός ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Κεφάλαιο 4ο: Θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής
1.







Παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Γενικά θέματα
Εμπιστευτικότητα/Διαθεσιμότητα/Ακεραιότητα
Τεχνικές κρυπτογράφησης
Τεχνικές ασφάλειας
Διαχείριση κινδύνου
Μελέτες περίπτωσης

2.





Φορητότητα δεδομένων
Γενικά θέματα
Υποχρεώσεις υπευθύνου επεξεργασίας/δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων
Σχετικές τεχνικές/καλές πρακτικές
Μελέτες περίπτωσης

3.




Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού
Γενικά θέματα
Τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού
Βασικές αρχές/στρατηγικές για την προστασία της ιδιωτικότητας ήδη από το
σχεδιασμό
 Ανωνυμία και ψευδωνυμία
 Μελέτες περίπτωσης
4.






Προστασία της ιδιωτικότητας κατά το σχεδιασμό για μαζικά δεδομένα
Γενικά θέματα μαζικών δεδομένων
Προκλήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας στα μαζικά δεδομένα
Η ιδιωτικότητα ως βασική αξία των μαζικών δεδομένων
Στάδια επεξεργασίας μαζικών δεδομένων
Εφαρμογή των βασικών στρατηγικών για την προστασία της ιδιωτικότητας ήδη από
το σχεδιασμό στα μαζικά δεδομένα
 Τεχνολογίες υλοποίησης της προστασίας της ιδιωτικότητας ήδη από το σχεδιασμό
στα μαζικά δεδομένα
 Μελέτες περίπτωσης

Κεφάλαιο 5ο : Διαβιβάσεις Δεδομένων - Ειδική Περιπτωσιολογία
Α΄ Μέρος: Διεθνείς Διαβιβάσεις


Διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς



Διεθνής συνεργασία

Β΄ Μέρος: Ειδική περιπτωσιολογία


Προστασία προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό χώρο: Δικαιώματα και
υποχρεώσεις εργοδότη (monitoring).



Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών/προμηθευτών της επιχείρησης
(πρακτικές marketing, profiling)



Επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο ομίλων επιχειρήσεων



Προστασία προσωπικών δεδομένων υγείας

Κεφάλαιο 6ο : Ειδικά Νομικά Ζητήματα και Περιπτωσιολογία


Πιστοποίηση και φορείς πιστοποίησης



Κώδικες δεοντολογίας και κυρώσεις



Εποπτική Αρχή, Επικεφαλής Εποπτική Αρχή και ενδιαφερόμενες Εποπτικές Αρχές



Συνεκτικότητα, Επίλυση διαφορών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επείγουσα
διαδικασία



Προσφυγές, αποζημίωση και πρόστιμα



Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας

