
 

Πρακτική-διαδραστική άσκηση αναγνώρισης απλών και ευαίσθητων 

δεδομένων 

Πρακτική-διαδραστική άσκηση εφαρμογής των προϋποθέσεων 

νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
Εργοδότες συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με τους μισθούς των 

υπαλλήλων τους. Οι εργοδότες διαβιβάζουν τα δεδομένα για τους μισθούς των υπαλλήλων 

τους στις φορολογικές αρχές.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 
Αεροπορική εταιρεία συλλέγει δεδομένα από τους επιβάτες της κατά την πραγματοποίηση 

κρατήσεων ώστε να εξασφαλίζει την ορθή εκτέλεση της πτήσης. Η αεροπορική εταιρεία θα 

χρειαστεί δεδομένα σχετικά με τους αριθμούς θέσεων των πελατών, ειδικούς φυσικούς 

περιορισμούς, όπως ανάγκη για αναπηρικά αμαξίδια, εκτός από τα ονόματα τους και 

αριθμούς ταξιδιωτικών εγγράφων. H αεροπορική εταιρεία θα διαβιβάσει τα δεδομένα 

αυτά, τα οποία περιέχονται στις καταστάσεις με τα ονόματα επιβατών (PNR), στις 

υπηρεσίες μετανάστευσης στον αερολιμένα άφιξης για σκοπούς μεταναστευτικού ελέγχου. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
Η εταιρεία Sunshine αποκτά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας πελατών στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες. Εν συνεχεία διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε 

εταιρεία μάρκετινγκ, τη Moonlight, η οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για 

να υποστηρίξει τις εκστρατείες μάρκετινγκ τρίτων εταιρειών από τις οποίες λαμβάνει 

αμοιβή για τον σκοπό αυτό.  

Θα άλλαζε κάτι εάν γνωρίζατε ότι κάποια από τα επίθετα ήταν τέτοια από το οποίο 

προέκυπτε ότι οι πελάτες ήταν Εβραίοι και Μουσουλμάνοι;   

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 
Κάποιοι δήμοι στο κράτος Α αποφάσισαν να καθιερώσουν κάρτες διαμονής με 

ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή. Η απόκτηση των ηλεκτρονικών αυτών καρτών δεν είναι 

υποχρεωτική για τους κατοίκους. Ωστόσο, οι κάτοικοι οι οποίοι δεν διαθέτουν την κάρτα 

δεν έχουν πρόσβαση. σε διάφορες σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες, όπως είναι 

η δυνατότητα να καταβάλλουν τους δημοτικούς φόρους μέσω του διαδικτύου, να 

υποβάλλουν καταγγελίες ηλεκτρονικά επωφελούμενοι από υποχρέωση της αρχής να 



 

απαντήσει εντός προθεσμίας τριών ημερών, ή ακόμη και 

η δυνατότητα να αποφεύγουν τις ουρές αναμονής, να προμηθεύονται μειωμένα εισιτήρια 

για παραστάσεις στο δημοτικό συναυλιακό κέντρο και να χρησιμοποιούν τις συσκευές 

σάρωσης στην είσοδο. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 5 
Μεγάλη εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει κατάλογο με τα ονόματα όλων των 

υπαλλήλων, τα καθήκοντά τους στην επιχείρηση και την επαγγελματική τους διεύθυνση, με 

μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας εντός της επιχείρησης. Ο προϊστάμενος του 

τμήματος προσωπικού προτείνει να προστεθεί στον κατάλογο η φωτογραφία κάθε 

υπαλλήλου, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αναγνώριση συναδέλφων σε συσκέψεις. Οι 

εκπρόσωποι των εργαζομένων ζητούν αυτό να γίνεται μόνο εάν ο κάθε υπάλληλος 

παράσχει τη συγκατάθεσή του. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 6 
Επιβάτης προκάλεσε ζημία σε τρόλεϊ της εταιρείας μεταφορών αφού ο συγκεκριμένος 

επιβάτης ξαφνικά άνοιξε την πόρτα ενός ταξί. Η εταιρεία επιθυμούσε να ασκήσει αγωγή 

αποζημίωσης κατά του επιβάτη. Ωστόσο, η αστυνομία δεν ήταν διατεθειμένη να δώσει 

παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του επιβάτη και αρνήθηκε να παράσχει τον αριθμό 

ταυτότητας και τη διεύθυνσή του, με το επιχείρημα ότι η γνωστοποίηση αυτή θα ήταν 

παράνομη βάσει του εθνικού δικαίου για την προστασία δεδομένων. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 7 
Eργοδότης μέσω έντυπης αίτησης παροχής άδειας (ετήσιας, ασθενείας, κ.α.) συλλέγει 

σχετικές πληροφορίες περιλαμβανομένων και δεδομένων σχετικά με ασθένεια ή 

τραυματισμό υπαλλήλου (εάν πρόκειται περί άδειας ασθενείας) για σκοπούς τήρησης του 

απαιτούμενου από το νόμο μητρώου αδειών και υποβολής σχετικών αιτήσεων για παροχές 

στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 8 
Υπεραγορά λειτουργεί πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών στο πλαίσιο του οποίου όλες οι 

αγορές του κάθε πελάτη καθώς και οι ημερομηνίες και ώρες επίσκεψης του στο κατάστημα 

της καταγράφονται. Οι πελάτες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα αυτό δικαιούνται 

σε εκπτώσεις ανάλογες με την αγοραστική τους δραστηριότητα. Η υπεραγορά αυτή θα 

διεξαγάγει διαγωνισμό στο πλαίσιο του οποίου τον Ιανουάριο του 2023 θα προβεί σε 

κλήρωση ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο ως άνω πρόγραμμα επιβράβευσης πελάτες 

της κατά την οποία θα αναδειχθούν 30 νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν ένα κουπόνι αξίας 



 

3.000 ευρώ ο καθένας και τα ονόματα των οποίων θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας που λειτουργεί στην υπεραγορά.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 9 
Η εταιρεία ΧΙΧΑ ανήκει σε όμιλο εταιρειών. Στο πλαίσιο των πωλήσεων της και για σκοπούς 

εκτέλεσης αυτών, συλλέγει στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των πελατών της. 

Χρησιμοποιεί αυτά για σκοπούς επικοινωνίας μαζί τους ώστε να γίνει κατορθωτή η 

παράδοση ή η παραλαβή του εμπορεύματος αλλά και για σκοπούς τιμολόγησης τους. Η εν 

λόγω εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής χρησιμοποιεί τα στοιχεία 

επικοινωνίας των πελατών για να τους αποστέλλει εμπορικές επικοινωνίες, όπως 

διαφημιστικά SMS και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα της τα προϊόντα και 

διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και στις άλλες εταιρείες μέλη του Ομίλου για να 

πράττουν το ίδιο. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 10 
Έχει υποβληθεί σε ασφαλιστική εταιρεία απαίτηση λόγω τραυματισμού η οποία αφορά ένα 

μεγάλο ποσό καθότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του απαιτητή ο οποίος επιβεβαιώνεται 

από ιατρικά πιστοποιητικά, αυτός έχει καταστεί σχεδόν ανάπηρος εφόσον οι κινήσεις του 

δεξιού του ποδιού έχουν σημαντικά περιοριστεί. Η ασφαλιστική εταιρεία κατέχει ανάρτηση 

δική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία συνοδεύεται από βίντεο σύμφωνα με την 

οποία ο ίδιος διασκέδαζε ξέφρενα σε επαγγελματικό πάρτι μεταξύ άλλων χορεύοντας πάνω 

στα τραπέζια από τα οποία στο τέλος του βίντεο πηδά με φόρα στην πίστα όπου συνεχίζει 

τον χορό. Η εταιρεία έχει φωτογραφίσει και αποθηκεύσει την εν λόγω ανάρτηση όπως και 

το σχετικό βίντεο και προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει απορρίπτοντας την υψηλή απαίτηση 

του εν λόγω απαιτητή και θα αντιπροτείνοντας ένα άλλα χαμηλότερο ποσό ως αποζημίωση.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 11 
Εταιρεία εγκατέστησε στα σημεία εισόδου στις εγκαταστάσεις της σύστημα ελέγχου 

πρόσβασης υπαλλήλων το οποίο λειτουργεί με αναγνώριση του δακτυλικού 

αποτυπώματος. Πριν  εισέλθει στο χώρο, ο υπάλληλος τοποθετεί τον αντίχειρα του στο 

σχετικό σύστημα το οποίο αναγνωρίζει αυτόν μέσω του δακτυλικού του αποτυπώματος και 

καταγράφει την ημέρα και ώρα εξόδου για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης του εργασιακού 

χρόνου, ελέγχου των υπαλλήλων και προστασίας των συμφερόντων της εταιρείας από 

τυχόν καταχρηστικές και/ή αντισυμβατικές συμπεριφορές του προσωπικού της.  

Θα άλλαζε κάτι εάν το εν λόγω σύστημα φωτογράφιζε το πρόσωπο του εργαζομένου (το 

έβγαζε δηλαδή φωτογραφία), δημιουργούσε ένα μοναδικό ψηφιακό προφίλ το οποίο 

αποθηκεύεται και συγκρίνεται αυτόματα με αποθηκευμένες φωτογραφίες του 

εργαζομένου ώστε να επιτευχθεί η ακριβής ταυτοποίησή του; 



 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 12 
Εταιρεία, συγκεκριμένα μικροβιολογικό εργαστήριο (χημείο), εγκατέστησε κλειστό σύστημα 

παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις της. Μια κάμερα είναι τοποθετημένη σε ένα από τα 

εργαστήρια και η λήψη της επικεντρώνεται στο χώρο όπου υπάλληλοι-χημικοί εκτελούν τα 

εργασιακά τους καθήκοντα, διεκπεραιώνουν δηλαδή τις διάφορες αναλύσεις. Σύμφωνα με 

την εταιρεία, ο σκοπός είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με όλα τα σχετικά πρωτόκολλα και η 

διασφάλιση της ποιότητας στον ευαίσθητο αυτό τομέα όπου τυχόν λάθη ή παραλείψεις 

μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ασθενών-πελατών του χημείου.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 13 
Εργοδότης σε πλατφόρμα προσβάσιμη σε όλο το προσωπικό του η οποία λειτουργεί για 

σκοπούς καλύτερης οργάνωσης των εργασιών του, συνεργασίας των υπαλλήλων και 

εύκολης μαζικής ενημέρωσης αυτών από τον εργοδότη ανάρτησε μήνυμα το οποίο έλεγε 

ότι συγκεκριμένος υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και θα βρίσκεται με αναρρωτική 

άδεια για μια εβδομάδα. Ο σκοπός ήταν να ενημερωθούν οι υπόλοιποι υπάλληλοι ώστε 

εκείνοι οι οποίοι εργάζονται στο ίδιο πόστο να αναλάβουν να καλύψουν και τα δικά του 

καθήκοντα.  

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 14 
Εργοδότης στο πλαίσιο πρόσληψης υπαλλήλου συλλέγει ορισμένες πληροφορίες που 

αφορούν στον υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένου και του κατά πόσο το υπό πρόσληψη 

πρόσωπο είναι μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης (συντεχνίας) και ποιας. Ο λόγος είναι για 

να μπορεί ο εργοδότης να πληρώνει την σχετική συνδρομή του υπαλλήλου απευθείας 

αποκόπτοντας την από τον μισθό του. 

 

Τα σενάρια 1-6 είναι αυτούσια ή παραλλαγμένα παραδείγματα που εμφανίζονται για άλλους σκοπούς στο 

FRA/Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Έκδοση 

2018) 

 

 


