
 

Πρακτική-Διαδραστική Άσκηση Παραβίασης Προσωπικών 

Δεδομένων 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
Έχει χαθεί το κινητό τηλέφωνο ενός εστιατορίου το οποίο περιέχει τα ονόματα και 

αριθμούς τηλεφώνου πελατών του εστιατορίου. Οι αριθμοί τηλεφώνου δεν φυλάγονται 

οπουδήποτε αλλού. Το εστιατόριο φυλάγει αριθμούς τηλεφώνου πέραν των 3,000 ατόμων. 

Το κινητό τηλέφωνο προστατεύεται από κωδικό. 

Ερώτημα 1 

Α) Τι βαθμολογία θα πρέπει να δοθεί στην παραβίαση αυτή;  

Β) Θα πρέπει να ενημερωθεί η Επίτροπος;  

Γ) Θα πρέπει να ενημερωθούν τα υποκείμενα των δεδομένων;  

Ερώτημα 2 

Α) Θα έκανε διαφορά στην απάντηση σας εάν το τηλέφωνο είχε κλαπεί;  

Β) Θα έκανε διαφορά στην απάντηση σας εάν υπήρχαν τα δεδομένα και αλλού 

αποθηκευμένα;  

Γ) Θα έκανε διαφορά στην απάντηση σας εάν το τηλέφωνο ανήκε σε φαρμακείο; 

  



 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
Η εταιρεία AA Ltd διατηρεί χημείο το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό όπου 

διατηρούνται πληροφορίες ασθενών/πελατών όπως το όνομα και το επίθετο καθώς και οι 

αναλύσεις στις οποίες έχουν προβεί και τα αποτελέσματα αυτών. Το λογισμικό αποστέλλει 

τα αποτελέσματα των ασθενών στο κινητό και στο email. Πριν λίγες ημέρες η εταιρεία 

έλαβε ένα email από ένα άγνωστο πρόσωπο το οποίο αναφέρει ότι ζητά χρήματα για να 

μην διαδώσει πληροφορίες σχετικά με αποτελέσματα εξετάσεων ασθενών του χημείου. 

Επισυνάπτει λίστα με 3 ονόματα ατόμων τα οποία είχαν διενεργήσει εξέταση covid-19 με 

την ίδια ημερομηνία. Η εταιρεία είναι σίγουρη ότι τα αποτελέσματα αυτά ο φερόμενος ως 

hacker τα έχει πάρει από τραπέζια που βρίσκονται στο café δίπλα από το χημείο όπου 

πολλά άτομα, αφού έρθουν για εξετάσεις, λαμβάνουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων τους 

σε έντυπη μορφή (εκτός από ηλεκτρονική), και μετά κάθονται να πιούν τον καφέ τους. 

Ακολούθως πολλές φορές ξεχνούν ή αφήνουν τα αποτελέσματα στο τραπέζι.  

Ερώτημα 1 

Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί η ΑΑ Ltd; 

 

Ερώτημα 2 

Μετά από 10 ημέρες, ο φερόμενος ως hacker αποστέλλει άλλα αποτελέσματα 3 ατόμων 

από εξέταση για την οποία όμως δεν δόθηκαν οποτεδήποτε έντυπα αποτελέσματα αλλά 

είχαν αποσταλεί με email.  

Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί η ΑΑ Ltd 

  



 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
Υπάλληλος στην εταιρεία ΒΒ Ltd ανοίγει ένα συνημμένο file από συγκεκριμένο email. Η 

δυνατότητα αποστολής και λήψης email και η αποθήκευση τους γίνεται σε cloud από 

εταιρεία host - την CC Ltd. 

Αφού ο εν λόγω υπάλληλος άνοιξε το file, εντός κάποιον λεπτών φαίνεται ότι 

χρησιμοποιήθηκε όλη η λίστα των emails της εταιρείας ΒΒ Ltd για να σταλούν emails σε 

κάθε ένα από τα άτομα της λίστας –2,000 περίπου άτομα. Αυτό έγινε φαίνεται λόγω του ότι 

το file περιείχε κακόβουλο λογισμικό. Δεν περιέχονται άλλα στοιχεία στα emails εκτός από 

το συγκεκριμένο file.  

Ερώτημα 1 

 Α) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η CC Ltd; 

Β) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η BB Ltd; 

Γ) Θα έκανε διαφορά στην απάντηση σας εάν τα emails ήταν όλα συγκεκριμένων 

πελατών φυσικών προσώπων;  

Δ) Θα έκανε διαφορά στην απάντηση σας εάν τα emails ήταν εταιρικά emails 

υπαλλήλων; 

 


