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Συνοπτικά Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” (εργοθεραπευτής – 

εργαστήριο εργοθεραπείας), προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 

 Υποχρεωτικό Ενέργεια που 
απαιτείται 

Άρθρο ΓΚΠΔ 

1. Κατανόηση νομικής βάσης 
επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων 

 

ΝΑΙ Ενημέρωση Αρ. 9 ΓΚΠΔ 

2. Να τηρεί (υποχρεωτικά) τα 
αρχεία δραστηριοτήτων 
(ηλεκτρονικά και σε φυσικό 
αρχείο) 

 

ΝΑΙ Συμπλήρωση και 
φύλαξη αντίστοιχων 
εγγράφων 
(ηλεκτρονικών και 
φυσικών) 

Άρ. 30  ΓΚΠΔ 

3. Να συνάπτει (υποχρεωτικά) 
«δήλωση εμπιστευτικότητας», 
μεταξύ επιχείρησης και 
εργαζομένου 

ΝΑΙ Συμπλήρωση και 
φύλαξη αντίστοιχων 
εγγράφων 
(ηλεκτρονικών και 
φυσικών) 

Άρ. 28 ΓΚΠΔ 

4. Να συνάπτει (υποχρεωτικά) 
«δήλωσης 
εμπιστευτικότητας», μεταξύ 
επιχείρησης και 
οποιουδήποτε εξωτερικού 
συνεργάτη 

ΝΑΙ Συμπλήρωση και 
φύλαξη αντίστοιχων 
εγγράφων 
(ηλεκτρονικών και 
φυσικών) 

Άρ. 28 ΓΚΠΔ 

5. Να έχει κατανοήσει πλήρως,  
να σέβεται και να διευκολύνει 
την άσκηση των δικαιωμάτων 
ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης και διαγραφής του 
«υποκείμενου επεξεργασίας» 

ΝΑΙ Εν ημέρωση – 
ενημέρωση 
«υποκειμένου» όποτε 
το αιτηθεί το αργότερο 
εντός 1 μηνός 

Αρ. 12-20 ΓΚΠΔ 

6. Να εφαρμόζει κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 
με σκοπό την ασφάλεια 
δεδομένων και την ασφάλεια 
της επεξεργασίας 

ΝΑΙ Να εφαρμόσει τα 
κατάλληλα μέτρα κατά 
περίπτωση 

Αρ. 24 ΓΚΠΔ 

7. Να γνωρίζει τις ενέργειες που 
πρέπει να κάνει, σε 
περίπτωση παραβίασης και 
πως ενεργούμε κατά την 
«Γνωστοποίηση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην εποπτική 
αρχή» 

ΝΑΙ Ενημέρωση – 
ετοιμότητα 

Αρ.33 ΓΚΠΔ 

8. Να κατανοήσει πλήρως την 
«αρχή της λογοδοσίας» 

ΝΑΙ Ενημέρωση – 
ετοιμότητα 

Αρ. 5 π. 2 ΓΚΠΔ 
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• Οι παραπάνω οδηγίες συμμόρφωσης, αποτελούν συνοπτικό οδηγό και αφορούν στις κατά 
ελάχιστον υποχρεώσεις ενός εργοθεραπευτή ή εργαστηρίου εργοθεραπείας. 

• Πιθανώς οι ενέργειες αυτές να διαφοροποιούνται  ανάλογα με το προσωπικό που απασχολείται 
(π.χ. σε κάποιο εργαστήριο), είτε ειδικών διαδικασιών, συστημάτων πληροφορικής που πιθανώς 
κάποιος επαγγελματίας να εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση και να μην έχει 
προβλεφθεί μέσω του παρόντος κειμένου. 

 

Για οποιαδήποτε απορία που αφορά αποκλειστικά σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, παρακαλούμε να στείλετε email στην διεύθυνση: privacy@pse.org.gr 

Τα ερωτήματα θα συγκεντρωθούν , έτσι ώστε να απαντηθούν αρχικά με τη μορφή ερωτήσεων – 
απαντήσεων. 

mailto:privacy@pse.org.gr

