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ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Με τον Γενικό Κανονιςμό για την Προςταςία Δεδομζνων - General Data Protection Regulation, ευρφτερα 

γνωςτό ωσ GDPR ή ΓΚΠΔ, κακιερώνεται ζνα ενιαίο νομικό πλαίςιο για τθν προςταςία των προςωπικών 

δεδομζνων ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 

 

 

Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτήρα είναι κάκε πλθροφορία που ταυτοποιεί φυςικά πρόςωπα. Αυτά 

μπορεί να είναι π.χ. το όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κακώσ και κάκε άλλθ απλι ι ευαίςκθτθ 

πλθροφορία μζςα από τθν οποία μπορεί να εξακριβωκεί θ ταυτότθτα του προςώπου. 

 

Κάθε φυςικό ή νομικό πρόςωπο, δημόςια αρχή, υπηρεςία ή φορζασ, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και κλάδου 

που, με ι χωρίσ τθ χριςθ αυτοματοποιθμζνων μζςων, ςυλλζγει, οργανώνει, καταχωρεί, αποκθκεφει, 

τροποποιεί, αναηθτά, διαβιβάηει, ςυςχετίηει, διαγράφει κλπ άμεςα ι ζμμεςα, προςωπικά δεδομζνα ζχει 

υποχρζωςθ να ςυμμορφώνεται με τον Κανονιςμό. Η επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων απλών κι 

ευαίςκθτων πρζπει να γίνεται με κακοριςμζνουσ, ρθτοφσ και νόμιμουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ζχει 

δοκεί θ ςυγκατάκεςθ των άμεςα ενδιαφερομζνων. 

Παραβίαςη τησ αςφάλειασ που οδθγεί ςε τυχαία ι παράνομθ καταςτροφι, απώλεια, μεταβολι, άνευ 

άδειασ κοινολόγθςθ ι πρόςβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που διαβιβάςτθκαν, 

αποκθκεφτθκαν ι υποβλικθκαν κατ' άλλο τρόπο ςε επεξεργαςία επιφζρει ποινικζσ και διοικθτικζσ 

κυρώςεισ. Σα χρθματικά πρόςτιμα που επιβάλλονται είναι μεγάλα και κζτουν ςε κίνδυνο όχι μόνο τθν 

ευρρωςτία των φορζων, αλλά και το κφροσ και τθν αξιοπιςτία τουσ απζναντι ςτουσ πελάτεσ και τον 

ανταγωνιςμό. 

 

Οι Υπεφθυνοι Επεξεργαςίασ οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν εφαρμογι κατάλλθλων τεχνικών μζτρων και 

επιπζδων αςφαλείασ ςτθν επεξεργαςία τζτοιων δεδομζνων αποκλειςτικά για ςυγκεκριμζνο ςκοπό και 

οι Υπεφθυνοι Προςταςίασ Δεδομζνων του φορζα υποχρεοφνται να ενθμερώνουν ζγκαιρα τθν αρμόδια 

Αρχι αλλά και τα κιγώμενα πρόςωπα ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ 

 

Η Ergon Iris δεςμεφεται να ςζβεται και να προςτατεφει τα προςωπικά δεδομζνα των 

ςυνεργατών τησ, με βαςικι τθσ μζριμνα τθν αςφάλεια και προςταςία ςασ. 
 

Οι εφαρμογζσ μασ παρζχουν ζναν ιςχυρό μθχανιςμό για διαβάκμιςθ τθσ αςφάλειασ  

και προςβαςιμότθτασ τουσ ςε προςωπικά δεδομζνα,  

με εργαλεία που ορίηονται από τον ίδιο το φορζα που τισ χρθςιμοποιεί.  
 

 

Ο κανονιςμόσ αυτόσ προςτατεφει τουσ Ευρωπαίουσ Πολίτεσ από κάκε παράνομθ, χωρίσ τθν ζγκριςι τουσ 

χριςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που κα μποροφςε να τουσ προκαλζςει βλάβθ. 
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Εφαρμογές ERGON IRIS 
Μηχανισμός προστασίας που υποστηρίζει  

τη συμμόρφωση του φορέα με το GDPR 

 

Διαβάςτε την πολιτική προςταςίασ δεδομζνων  

 

 

 

 

 

 

Βάςεισ Δεδομζνων 

 

Οι βάςεισ δεδομζνων που 

χρθςιμοποιοφν οι λφςεισ μασ είναι 

αποκλειςτικά εγκατεςτθμζνεσ ςε ζναν 

και μοναδικό κεντρικό υπολογιςτι. Η 

διαχείριςι τουσ γίνεται αποκλειςτικά 

από ζναν μοναδικό υπεφκυνο. 

 

 

 

Active Directory 

 

Δίνεται δυνατότθτα περιοριςμοφ 

ι/και αποκλειςμοφ ομάδων και 

χρθςτών που ο φορζασ επικυμεί να 

ζχουν μερικι ι μθδενικι πρόςβαςθ 

και δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ των 

χρθςτών του φορζα. 

 

Firewall 

 

Μζςω του server δίνεται θ 

δυνατότθτα κλειδώματοσ κι 

αποκλειςμοφ ΙΡ διευκφνςεων των 

υπολογιςτών που ο φορζασ 

αποφαςίηει οτι δεν επικυμεί να 

ζχουν πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων. 

 

Πρόςβαςη 

τισ εφαρμογζσ μασ πρόςβαςθ ζχουν 

μόνον κζςεισ εργαςίασ που 

ταυτοποιοφνται με ειδικό κωδικό 

ενεργοποίθςθσ. Κάκε κζςθ ζχει δικό 

τθσ μοναδικό κλειδί/κωδικό για 

πρόςβαςθ. Σο κλειδί αυτό μπορεί να 

ζχει οριηόμενθ διάρκεια ηωισ και 

πζραν αυτισ να παφει θ ιςχφσ του και 

να απαγορεφεται θ πρόςβαςθ ςτουσ 

αντίςτοιχουσ χριςτεσ. Η Ergon Iris ζχει 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του φορζα 

μετά από τθν άδεια και ςυγκατάκεςθ 

του υπευκφνου του φορζα. 

 

 

Ομάδεσ Χρηςτών 

Με τισ λφςεισ μασ ο φορζασ ζχει τθ 

δυνατότθτα να δθμιουργεί ομάδεσ 

χρθςτών με ςυγκεκριμζνα 

δικαιώματα πρόςβαςθσ ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων.  

Ομάδεσ ι μεμονωμζνοι χριςτεσ 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ 

(ειςαγωγι – διαγραφι – ανάγνωςθ 

– μεταβολι) μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ 

εργαςίεσ, πλθροφορίεσ και πίνακεσ 

δεδομζνων του ςυςτιματοσ, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω 

δικαιώματα που ζχει κακορίςει ο 

φορζασ. 

 

Εξαγωγή Data 

Με τισ λφςεισ μασ δίνεται θ 

δυνατότθτα να εξάγονται δεδομζνα 

του φορζα ςε διάφορα format. 

Η δυνατότθτα αυτι δίνεται 

αποκλειςτικά και μόνον ςτουσ 

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ όπωσ 

τουσ ζχει κακορίςει ο φορζασ, για 

τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων 

του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ 

Δεδομζνων GDPR. 

 

http://ergoniris.gr/gr/ergoniris-privacy.html

