
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III  

  

Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων  

  

Τμήμα 1  

  

Διαφάνεια και ρυθμίσεις  

  

Άρθρο 12  

  

Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων 
του υποκειμένου των δεδομένων  

  

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο 
υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14  

και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 σχετικά 
με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη 
μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για 
πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς 
ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς. Όταν ζητείται από 
το υποκείμενο των δεδομένων, οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται προφορικά, υπό 
την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων είναι 
αποδεδειγμένη με άλλα μέσα.  

  

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22. Στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν αρνείται να ενεργήσει κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των 
δεδομένων για να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 15 έως 22, εκτός αν 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την 
ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.  

  

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων 
πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των 
άρθρων 15 έως 22 χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την 



παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του 
αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει 
το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την 
παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των 
δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.  

  

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του 
υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο 
των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή 
του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα 
υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής.  

  

5. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 και κάθε 
ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 παρέχονται δωρεάν. Εάν τα αιτήματα του 
υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί είτε:  

  

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά 
έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας, ή  

  

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.  

  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου 
ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.  

  

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 
εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που 
υποβάλλει το αίτημα που αναφέρεται στα άρθρα 15 έως 21, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων 
για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων.  

  



7. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποκείμενα των δεδομένων 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 μπορούν να παρέχονται σε συνδυασμό με 
τυποποιημένα εικονίδια προκειμένου να δίνεται με ευδιάκριτο, κατανοητό και 
ευανάγνωστο τρόπο μια ουσιαστική επισκόπηση της σκοπούμενης επεξεργασίας. 
Εάν τα εικονίδια διατίθενται ηλεκτρονικά, είναι μηχανικώς αναγνώσιμα.  

  

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 92 για τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρουσιάζονται 
με τα εικονίδια και των διαδικασιών για την παροχή τυποποιημένων εικονιδίων.  

  

Τμήμα 2  

  

Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  

  

Άρθρο 13  

  

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται 
από το υποκείμενο των δεδομένων  

  

1.   Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των 
δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο 
υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:  

  

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, 
κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,  

  

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά 
περίπτωση,  

  

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,  

  



δ) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,  

  
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,  

  

στ) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη 
ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις 
διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα 
για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.  

  

2.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο 
υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας:  

  

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω 
διάστημα,  

  

β) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή 
δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα 
των δεδομένων,  

  

γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 
9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη 
συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,  

  

δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,  

  



ε) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή 
συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο 
το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων 
αυτών,  

  

στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική 
που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.  

  

3. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει 
στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, 
πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.  

  

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το υποκείμενο 
των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες,  

  

Άρθρο 14  

  

Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν 
συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων  

  

1.   Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο 
των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων 
τις ακόλουθες πληροφορίες:  

  

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, 
κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,  

  



β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά 
περίπτωση,  

  

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,  

  
δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

  

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ενδεχομένως,  

  

στ) κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται 
για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 
1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα 
για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.  

  

2.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά 
το υποκείμενο των δεδομένων:  

  

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω 
χρονικό διάστημα,  

  

β) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα 
συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,  

  

γ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και 
δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα 
των δεδομένων,  



  

δ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 
9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη 
συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,  

  

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,  

  

στ) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, 
ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει 
πρόσβαση το κοινό,  

  

ζ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική 
που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.  

  

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2:  

  

α) εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία,  

  

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη 
επικοινωνία με το εν λόγω υποκείμενο των δεδομένων, ή  

  

γ) εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.  

  

4. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο τα 



δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα 
πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω 
περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν 
αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.  

  

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται εάν και εφόσον:  

  
α) το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες,  

  

β) η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς 
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής 
έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή εφόσον η υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να 
βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες 
διαθέσιμες στο κοινό,  

  

γ) η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο παρέχει 
τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου 
των δεδομένων ή  

  

δ) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά 
δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου που ρυθμίζεται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης 
τήρησης απορρήτου.  

  

Άρθρο 15  

  

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων  

  



1.   Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το 
δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες 
πληροφορίες:  

  

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,  

  
β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

  

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή 
πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 
αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,  

  

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που 
καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,  

  

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο 
των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,  

  

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,  

  

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των 
δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,  

  

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική 
που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 
λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.  

  



2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε 
διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται 
για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση.  

  

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που 
ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά 
έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα 
και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση 
παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.  

  

4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.  

  

Τμήμα 3  

  

Διόρθωση και διαγραφή  

  

Άρθρο 16  

  

Δικαίωμα διόρθωσης  

  

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς 
της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπληρωματικής δήλωσης.  

  

Άρθρο 17  

  

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)  

  



1.   Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να 
διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:  

  

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με 
τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία,  

  

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται 
η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,  

  

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την 
επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,  

  

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,  

  

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί 
νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην 
οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,  

  

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά 
υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1.  

  

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να 
διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει 
εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους 
υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους 



υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή 
αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

  

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία 
είναι απαραίτητη:  

  

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος 
στην ενημέρωση,  

  
β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του 
δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας,  

  

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,  

  

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το 
άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη 
σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή  

  

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  

  

Άρθρο 18  

  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας  

  

1.   Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:  

  



α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το 
υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

  

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται 
στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον 
περιορισμό της χρήσης τους,  

  

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται 
από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων,  

  

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι 
λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου 
των δεδομένων.  

  

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν 
λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται 
επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των 
δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού 
δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.  

  

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της 
επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.  

  

Άρθρο 19  

  

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας  

  



Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 
σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη 
προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων 
σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των 
δεδομένων.  

  

Άρθρο 20  

  

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων  

  

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο 
επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από 
μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα 
σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:  

  

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και  

  

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  

  

2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την 
απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο 
επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  

  

3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την 
επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται 
προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  



  

4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.  

  

Τμήμα 4  

  

Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων  

  

Άρθρο 21  

  
Δικαίωμα εναντίωσης  

  

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή 
και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει 
των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι 
οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 
υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
αξιώσεων.  

  

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων 
δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας 
εμπορική προώθηση.  

  

3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για 
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.  

  



4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, 
το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 επισημαίνεται ρητώς στο 
υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.  

  

5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να 
ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία 
χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.  

  

6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για 
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το 
άρθρο 89 παράγραφος 1, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, 
για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος.  


