
Τμήμα 3  

  

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη 
διαβούλευση  

  

Άρθρο 35  

  

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων  

  

1. Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και 
συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί, πριν 
από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων 
επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία 
εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι 
οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους.  

  

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί, κατά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία δεδομένων.  

  

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία δεδομένων απαιτείται ιδίως στην περίπτωση:  

  

α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά 
πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης 
της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα 
αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το 
φυσικό πρόσωπο,  

  

β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή  

  



γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη 
κλίμακα.  

  

4. Η εποπτική αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο με τα είδη των πράξεων 
επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει της παραγράφου 
1. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει τον εν λόγω κατάλογο στο Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 68.  

  

5. Η εποπτική αρχή δύναται επίσης να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί κατάλογο με 
τα είδη των πράξεων επεξεργασίας για τα οποία δεν απαιτείται εκτίμηση 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Η εποπτική αρχή 
ανακοινώνει τον εν λόγω κατάλογο στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.  

  

6. Πριν από την έκδοση των καταλόγων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 
5, η αρμόδια εποπτική αρχή εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 63, εάν οι εν λόγω κατάλογοι περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή 
υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων ή με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς τους σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάζουν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση.  

  

7. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον:  

  

α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των 
σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου 
συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας,  

  

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας 
σε συνάρτηση με τους σκοπούς,  

  

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και  

  



δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των 
εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και 
τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων 
ενδιαφερόμενων προσώπων.  

  

8. Η συμμόρφωση με εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 40 από τους σχετικούς υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την 
επεξεργασία λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την εκτίμηση του αντικτύπου των 
πράξεων επεξεργασίας που εκτελούνται από τους εν λόγω υπευθύνους ή 
εκτελούντες την επεξεργασία, ιδίως για τους σκοπούς εκτίμησης αντικτύπου σχετικά 
με την προστασία δεδομένων.  

  

9. Όπου ενδείκνυται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη γνώμη των 
υποκειμένων των δεδομένων ή των εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη 
επεξεργασία, με την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών ή δημόσιων 
συμφερόντων ή της ασφάλειας των πράξεων επεξεργασίας.  

  

10. Όταν η επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε) έχει 
νομική βάση στο δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, το εν λόγω δίκαιο ρυθμίζει την εκάστοτε 
συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας ή σειρά πράξεων και έχει διενεργηθεί ήδη 
εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων ως μέρος γενικής 
εκτίμησης αντικτύπου στο πλαίσιο της έγκρισης της εν λόγω νομικής βάσης, οι 
παράγραφοι 1 έως 7 δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν τα κράτη μέλη κρίνουν απαραίτητη 
τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης πριν από τις δραστηριότητες επεξεργασίας.  

  

11. Όπου απαιτείται, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επανεξέταση για 
να εκτιμήσει εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται 
σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων τουλάχιστον όταν 
μεταβάλλεται ο κίνδυνος που θέτουν οι πράξεις επεξεργασίας.  

  

  


