
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

 

Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις 

 

Άρθρο 77 

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 

 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε 

υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική 

αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο 

εργασίας του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν το υποκείμενο των 

δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

το αφορά παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. 

 

2. Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον 

καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη 

δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78. 

 

Άρθρο 78 

 

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου 

 

1.  Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής 

κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης εποπτικής αρχής που το αφορά. 

 

2.  Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, κάθε 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής, 

εφόσον η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει των άρθρων 55 και 56 δεν 

εξετάσει την καταγγελία ή δεν ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων εντός 

τριών μηνών για την πρόοδο ή την έκβαση της καταγγελίας που υποβλήθηκε δυνάμει 

του άρθρου 77. 

 



3.  Οι διαδικασίες κατά εποπτικής αρχής κινούνται ενώπιον των δικαστηρίων του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εποπτική αρχή. 

 

4. Όταν κινούνται διαδικασίες κατά απόφασης εποπτικής αρχής, της οποίας 

προηγήθηκε γνώμη ή απόφαση του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο 

του μηχανισμού συνεκτικότητας, η εποπτική αρχή διαβιβάζει στο δικαστήριο τη 

συγκεκριμένη γνώμη ή απόφαση. 

 

Άρθρο 79 

 

Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή 

εκτελούντος την επεξεργασία 

 

1. Με την επιφύλαξη κάθε διαθέσιμης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 

δυνάμει του άρθρου 77, έκαστο υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα 

πραγματικής δικαστικής προσφυγής εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά του που 

απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που το αφορούν κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

 

2. Η διαδικασία κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία 

κινείται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχουν εγκατάσταση. Εναλλακτικά, η εν 

λόγω διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους 

στο οποίο το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του, εκτός εάν ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια αρχή κράτους 

μέλους η οποία ενεργεί κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών της. 

 

Άρθρο 82 

 

Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη 

 

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα 

παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη. 



 

2.  Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που συμμετέχει στην επεξεργασία είναι υπεύθυνος 

για τη ζημία που προκάλεσε η εκ μέρους του επεξεργασία που παραβαίνει τον 

παρόντα κανονισμό. Ο εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη ζημία που 

προκάλεσε η επεξεργασία μόνο εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του 

παρόντος κανονισμού που αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή 

υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του υπευθύνου 

επεξεργασίας. 

 

3.   Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία απαλλάσσεται από την 

ευθύνη που έχουν δυνάμει της παραγράφου 2, εάν αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία 

ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

 

4.   Εάν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την 

επεξεργασία ή αμφότεροι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία 

εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και, εάν δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 είναι 

υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος 

επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη συνολική ζημία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική αποζημίωση του υποκειμένου των 

δεδομένων. 

 

5.   Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει καταβάλει, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4, πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε, ο εν 

λόγω υπεύθυνος ή εκτελών την επεξεργασία δικαιούται να ζητήσει από τους άλλους 

υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία που εμπλέκονται στην 

ίδια επεξεργασία την ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο μέρος 

της ευθύνης τους λόγω της ζημίας που προκλήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

της παραγράφου 2. 

 

6.   Οι δικαστικές διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης 

υποβάλλονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων δυνάμει του δικαίου του κράτους 

μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2. 

 

 


