
 

Διαδικασία καθορισμού του τρόπου με το οποίο οι δράσεις         
σχεδιάζονται από την αρχή και εξ ορισμού με έμφαση στην          
προστασία των δεδομένων 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το υπόψη κείμενο πρέπει να:  
Α. Είναι διαθέσιμο στους Επικεφαλής των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Σχολών 
Β. Είναι διαθέσιμο στο Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  
Γ. Είναι διαθέσιμο στη ΜΟΔΙΠ 
Δ. Είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία 

Σκοπός 
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να περιγράψει την Διαδικασία καθορισμού του τρόπου με το οποίο               
οι δράσεις σχεδιάζονται από την αρχή και εξ’ ορισμού με έμφαση στην προστασία των προσωπικών               
δεδομένων. 

Εξαιρέσεις - Πεδίο εφαρμογής 
Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου περιλαμβάνει την Διαδικασία που ακολουθεί το Π.Δ.Μ. για τον              
καθορισμό του τρόπου με το οποίο οι δράσεις σχεδιάζονται από την αρχή και εξ’ ορισμού με έμφαση                 
στην προστασία των δεδομένων, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και             
το ν.4624/2019. 
Το κείμενο αποτελεί μέρος της συμμόρφωσης του Π.Δ.Μ. με τον Γ.Κ.Π.Δ. και το ν.4624/2019. 
Αυτή η Διαδικασία απευθύνεται στο προσωπικό του Π.Δ.Μ. και ιδίως σε κάθε ρόλο που ασχολείται με τη                 
σχεδίαση δράσεων των Υποκειμένων των Δεδομένων. 

Διαδικασία καθορισμού του τρόπου με το οποίο οι δράσεις σχεδιάζονται από την            
αρχή και εξ’ ορισμού με έμφαση στην προστασία των δεδομένων. 
Ο τρόπος με τον οποίο οι δράσεις σχεδιάζονται από την αρχή και εξ’ ορισμού περιλαμβάνει την                
ενσωμάτωση και εφαρμογή των εξής διαδικασιών (όπως αυτές έχουν αναλυθεί στο υπόψη παραδοτέο): 
1. Διαδικασία ένταξης του Υ.Π.Δ. στη διαδικασία λήψης απόφασης  
2. Διαδικασία για τη συλλογή και χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  
3. Διαδικασία για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων  
4. Διαδικασία για τις δευτερεύουσες χρήσεις προσωπικών δεδομένων 

https://docs.google.com/document/d/1x4A1JlMifp6GLGFukoS4Br54Qk4REd7A/edit#heading=h.3yqobt7
https://docs.google.com/document/d/1x4A1JlMifp6GLGFukoS4Br54Qk4REd7A/edit#heading=h.2dlolyb
https://docs.google.com/document/d/1x4A1JlMifp6GLGFukoS4Br54Qk4REd7A/edit#heading=h.25b2l0r
https://docs.google.com/document/d/1x4A1JlMifp6GLGFukoS4Br54Qk4REd7A/edit#heading=h.2afmg28


 

 
Εικόνα 1. Σχηματική σύνδεση της Διαδικασίας καθορισμού του τρόπου με το οποίο οι δράσεις σχεδιάζονται από την αρχή και εξ                    
ορισμού με έμφαση στην προστασία των δεδομένων  με σχετικές Διαδικασίες 


