
Άρθρο 33  

  

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή  

  

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη 
στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με το 
άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων. Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν 
πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την 
καθυστέρηση.  

  

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, 
μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

  

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατ' ελάχιστο:  

  

α) περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά 
προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και 
των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

  

β) ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν 
περισσότερες πληροφορίες,  

  

γ) περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  

  

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 



χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων 
δυσμενών συνεπειών της.  

  

4. Σε περίπτωση που και εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι 
πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.  

  

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα πραγματικά περιστατικά που 
αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα 
ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση επιτρέπει στην εποπτική αρχή 
να επαληθεύει τη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.  

  

Άρθρο 34  

  

Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των 
δεδομένων  

  

1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε 
υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.  

  

2. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της 
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιέχονται τουλάχιστον οι 
πληροφορίες και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία 
β), γ) και δ).  

  

3. Η ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν απαιτείται, εάν πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

  

α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
προστασίας, και τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την 



παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη 
κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια 
πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση,  

  
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν 
είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 υψηλός 
κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων,  

  

γ) προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντ' αυτής 
δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το οποίο τα υποκείμενα των 
δεδομένων ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.  

  

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ήδη ανακοινώσει την παραβίαση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, η εποπτική 
αρχή μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανότητα επέλευσης υψηλού κινδύνου από την 
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να του ζητήσει να το πράξει ή 
μπορεί να αποφασίσει ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.  


