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Εισαγωγή 
 
Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, ο κανονισμός αυτός προστατεύει 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων (ΠΔ) είναι φυσικά πρόσωπα της χώρας και του εξωτερικού που 
έρχονται σε επαφή και σχέση με τη LANCOM για διάφορους λόγους. Στα Υποκείμενα ΠΔ 
περιλαμβάνονται, εκτός των εργαζομένων της LANCOM, Φυσικά Πρόσωπα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
δηλ. Ατομικές Επιχειρήσεις, καθώς και εκπρόσωποι ή/και εργαζόμενοι συνεργαζόμενων νομικών 
προσώπων. 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί ελεγχόμενο έγγραφο της LANCOM με την πολιτική της όσον αφορά την 
προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού κανονισμού 679/2016. 
 
Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς εφαρμογής του κανονισμού 679/2016 αναφέρονται οι παρακάτω ορισμοί βασικών 
όρων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον Κανονισμό 679/2016, σύμφωνα με το άρθρο 4: 
1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 
(«υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό 
ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 
φυσικού προσώπου,  
2) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 
οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η 
διαγραφή ή η καταστροφή,  
7) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από 
κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι 
σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το 
δίκαιο κράτους μέλους,  
8) «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,  

Για περισσότερους ορισμούς εννοιών και όρων, παρακαλούμε δείτε το άρθρο 4 του Κανονισμού 
679/2016. 
 
1. Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων 
 
Η LANCOM σε εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016 έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με 
απόφαση της Διοίκησης, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που ορίζει ο εν λόγω 
Κανονισμός. 
 
2. Βασικές Αρχές για τη Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (ΠΔ) 
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2.1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων 
 
Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με καθορισμένες αρχές, βάσει του 
άρθρου 5 του Κανονισμού 679/2016. Ειδικότερα Προσωπικά Δεδομένα (ΠΔ): 

α) Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων 
(«νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),  
β) Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.  
γ) Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). 
δ) Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την 
άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους 
σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),  
ε) Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των ΠΔ μόνο για το διάστημα που 
απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. 
στ) Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την 
προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με 
τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).  

 
2.2.Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων   
 
2.2.1. Βασικές Προϋποθέσεις 
 
Αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της LANCOM η πιστή εφαρμογή των παρακάτω προϋποθέσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 679/2016, κατά την επεξεργασία ΠΔ: 

α) Το Υποκείμενο των ΠΔ έχει συναινέσει στην επεξεργασία τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. 
β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το Υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος 
ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του Υποκειμένου πριν από τη σύναψη σύμβασης. 
γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της LANCOM.  
δ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του Υποκειμένου ή άλλου φυσικού 
προσώπου. 
ε) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή 
κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στη LANCOM.  
στ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η LANCOM ή τρίτος, 
εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
του Υποκειμένου που επιβάλλουν την προστασία των ΠΔ, ιδίως εάν το Υποκείμενο των ΠΔ είναι παιδί.  

 
2.2.2. Συγκατάθεση Υποκειμένου 
 
Συγκατάθεση για την επεξεργασία ΠΔ από το Υποκείμενο τους δεν απαιτείται για δεδομένα που 
αφορούν και απαιτούνται για την διεκπεραίωση νόμιμων ενεργειών, όπως ενδεικτικά πρόσληψη 
προσωπικού, ασφάλιση προσωπικού, χορήγηση αναρρωτικής άδειας, σύναψη σύμβαση ή 
συμφωνητικού, τιμολόγηση, παρακράτηση φόρου. Συγκατάθεση απαιτείται κατά κανόνα για δεδομένα 
που δεν προκύπτουν από απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες.  
 
Η LANCOM συλλέγει & επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους 
σκοπούς. 
 

3. Πρακτικές της LANCOM στη Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
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3.1. Όσον αφορά Υποκείμενα – Υποψηφίους για θέσεις προσωπικού που δεν έχουν επιλεγεί: 
Η LANCOM τηρεί ΠΔ υποψήφιων που δεν έχουν επιλεγεί για περίοδο έως δύο (2) έτη ως αρχείο 
(σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), το οποίο καταστρέφεται μετά την περίοδο αυτή.  
Τα εν λόγω αρχεία ΠΔ σε έντυπη μορφή τηρούνται σε φυσικό χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση 
μόνο από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες της LANCOM.  
Η καταστροφή τους πραγματοποιείται με ευθύνη της Διοικητικής Υπηρεσίας κατάλληλα με 
μηχανικό τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η ανασύνθεση στοιχείων των αρχείων αυτών και η 
οποιαδήποτε ταυτοποίηση Υποκειμένων. 

3.2. Όσον αφορά Υποκείμενα που ως Ατομικές Επιχειρήσεις είναι πάροχοι/προμηθευτές υλικών, 
προϊόντων και υπηρεσιών της LANCOM: 

Η LANCOM πραγματοποιεί επεξεργασία ΠΔ προμηθευτών του – φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 
συνεργασίας τους με την LANCOM καθώς και των νομικών φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων της LANCOM.  
Η LANCOM αποθηκεύει, τηρεί και κοινοποιεί ΠΔ των ανωτέρω ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ αποκλειστικά και 
μόνο στις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τράπεζες.  
Η LANCOM τηρεί τα ΠΔ Υποκειμένων – Προμηθευτών επ’ αόριστο. 

3.3. Όσον αφορά Υποκείμενα που ως Ατομικές Επιχειρήσεις είναι αποδέκτες υπηρεσιών της LANCOM, 
δηλ. πελάτες: 

Η LANCOM πραγματοποιεί επεξεργασία ΠΔ πελατών του – φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 
συνεργασίας τους με τη LANCOM καθώς και των νομικών φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων της LANCOM.  
Η LANCOM αποθηκεύει, τηρεί και κοινοποιεί ΠΔ των ανωτέρω Υποκειμένων αποκλειστικά και 
μόνο στις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τράπεζες. 
Η LANCOM τηρεί τα ΠΔ Υποκειμένων – Πελατών επ’ αόριστο. 

3.4. Όσον αφορά Υποκείμενα που εκπροσωπούν Νομικά Πρόσωπα στη συνεργασία τους με τη LANCOM: 
Η LANCOM πραγματοποιεί επεξεργασία ΠΔ υποκειμένων – φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 
συνεργασίας των Νομικών Προσώπων με τη LANCOM καθώς και των νομικών υποχρεώσεων της 
LANCOM.  
Η LANCOM αποθηκεύει, τηρεί και κοινοποιεί ΠΔ των ανωτέρω Υποκειμένων αποκλειστικά και 
μόνο στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπου αυτό προβλέπεται. 
Η LANCOM τηρεί τα ΠΔ των Υποκειμένων αυτών  επ’ αόριστο. 

3.5. Όσον αφορά Υποκείμενα που έρχονται σε επαφή με την LANCOM με αιτήματα ενημέρωσης θέτοντας 
στη διάθεση της LANCOM προσωπικά τους δεδομένα: 

Η LANCOM τηρεί ΠΔ τρίτων που ζητούν ενημέρωση από την LANCOM επ’ αόριστο. 

3.6. Όσον αφορά επισκέπτες στους φυσικούς χώρους & εγκαταστάσεις της LANCOM: 
Για επισκέπτες στους χώρους λειτουργίας της LANCOM πραγματοποιείται συλλογή & καταγραφή 
ΠΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών, τα οποία τηρούνται για περίοδο δέκα 
(10) ετών. 

3.7.Όσον αφορά χρήστες και επισκέπτες στις ιστοσελίδες της LANCOM: 
Δεν πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία ΠΔ επισκεπτών και χρηστών. 

 
4. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων  
 
4.1. Είδη Δικαιωμάτων 
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Με βάση τα άρθρα 12-23 του Κανονισμού 679/2016, τα Υποκείμενα έχουν δικαιώματα για: 
1) Ενημέρωση και πρόσβαση σε δικά τους ΠΔ 

2) Διόρθωση ΠΔ 

3) Διαγραφή ΠΔ 

4) Περιορισμό επεξεργασίας ΠΔ 

5) Φορητότητα ΠΔ 

6) Εναντίωση και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων 

4.2. Χρήση Δικαιωμάτων από Υποκείμενα ΠΔ 

Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται από τη LANCOM, όπως ενδεικτικά 
προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες, κλπ. μπορούν να κάνουν χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων με την 
υποβολή σχετικών αιτημάτων προς τη LANCOM σε κατάλληλα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία είναι 

διαθέσιμα ΕΔΩ. 

 

5. Ασφάλεια Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πληροφοριών 

5.1. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της LANCOM  
Η LANCOM εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 
27001 και ISO 27017 με πιστοποίηση από κατάλληλο Διαπιστευμένο Φορέα Διαπίστευσης. Το σύστημα 
αυτό καλύπτει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της LANCOM. 

5.2. Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

Βασικός σκοπός και αντικείμενο του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών της LANCOM 
είναι η προστασία και ασφάλεια πληροφοριών ως προς: 

1) Την ακεραιότητα τους, δηλ. την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής τους 

2) Την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητας τους, δηλ. την αποτροπή οποιασδήποτε διαρροής σε μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα 

3) Τη διαθεσιμότητα τους, δηλ. την δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης σε αυτές, όποτε απαιτείται, χωρίς εμπόδια 

5.3. Ασφάλεια & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Τα Προσωπικά Δεδομένα (ΠΔ) Υποκειμένων αποτελούν μία επιμέρους ομάδα του πόρων πληροφοριών 
(information assets) που διαχειρίζεται το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών της LANCOM.  

5.4. Μέτρα Προστασίας & Ασφάλειας Πληροφοριών  

Η LANCOM στο πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριών και ειδικότερα προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, εφαρμόζει καθορισμένα μέτρα οργανωτικά & τεχνικά. Ειδικότερα εφαρμόζει: 

1) Οργανωτικά μέτρα με τη μορφή διαδικασιών, εξουσιοδοτήσεων και ανάθεσης ρόλων  

2) Μέτρα φυσικής ασφάλειας έναντι φυσικών αλλά και περιβαλλοντικών κινδύνων 

3) Μέτρα ασφάλειας λογικής πρόσβασης στα Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα, τα οποία διαχειρίζονται και 

επεξεργάζονται πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και ΠΔ 

4) Μέτρα ασφάλειας επικοινωνίας εσωτερικά και εξωτερικά 

5) Μέτρα ασφάλειας λειτουργίας όσον αφορά εφεδρεία, χρήση κινητών μέσων, αντιμετώπισης κακόβουλων 

επιθέσεων, εγκατάστασης και αλλαγών λογισμικού και διαδικασιών 

6) Μέτρα ασφάλειας προμηθειών υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών 

7) Μέτρα κρυπτογραφίας δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών 

5.5. Διαχείριση Κινδύνων στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  

https://www.lancom.gr/downloads/applications-greek.zip
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Στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών η LANCOM σε εφαρμογή 
των σχετικών απαιτήσεων προτύπων αλλά και της νομοθεσίας εφαρμόζει κατάλληλες μεθοδολογίες 
διαχείρισης κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει: 

1. Τον εντοπισμό και την ανάλυση κινδύνων 

2. Την αξιολόγηση κινδύνων  

3. Την αντιμετώπιση κινδύνων 

4. Την παρακολούθηση, την ανασκόπηση και τον έλεγχο των επιδόσεων του συστήματος 

διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διαχείρισης διακινδύνευσης, πραγματοποιείται αξιολόγηση 
διακινδύνευσης των βασικών στόχων που αφορούν την προστασία  & ασφάλεια των πληροφοριών και 
ειδικότερα των προσωπικών δεδομένων ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα 
τους.  
Κατά τον εντοπισμό, την ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων λαμβάνονται υπόψη κάθε μορφής 
δεδομένα, μεταξύ των οποίων καταγραφές συμβάντων, αποτελέσματα τεχνικών ελέγχων και δοκιμών 
προσδιορισμού ευπαθειών. 
 
6. Παραβιάσεις Προσωπικών Δεδομένων & Συνεργασία με την Εποπτική Αρχή 
 
H LANCOM χρησιμοποιεί καθορισμένες διαδικασίες βάσει του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών που εφαρμόζει για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και καταγραφή συμβάντων που 
θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων Υποκειμένων. Ειδικότερα, για 
συμβάντα διαρροής Προσωπικών Δεδομένων προβλέπεται η άμεση ενημέρωση της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016. 
 
7. Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση – Αξιολόγηση & Ανασκόπηση   
 
Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της LANCON σε θέματα προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης & ενημέρωσης του προσωπικού της 
LANCOM ως αναπόσπαστο μέρος του. 
Η LANCOM μεριμνά για την αξιολόγηση και ανασκόπηση των επιδόσεων των διαδικασιών, πολιτικών και 
μέτρων που λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
στην προστασία και ασφάλεια τους. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ασφάλεια πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και των Προσωπικών 
Δεδομένων, η LANCOM θέτει συγκεκριμένους στόχους – ποσοτικούς κατά το δυνατό – που αφορούν τα 
επιμέρους επίπεδα διακινδύνευσης και τη μείωση τους μέσω της υλοποίησης καθορισμένων ενεργειών 
αντιμετώπισης κινδύνων. 

 

                                                                                                                           


