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Εισαγωγή 
 

Ο GDPR εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις 25/5/2018 και μετά σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ. Υποχρέωση εφαρμογής του έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι 
δημόσιοι φορείς.  

Στα πλαίσια της Αρχής της Λογοδοσίας, τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Για να 
διευκολυνθούν τα νομικά πρόσωπα στην εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, 
οργανώνουν Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων.  

 

Υπενθύμιση 
 

Η μη νόμιμη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δπχ), ενδέχεται να έχει 
ως συνέπεια : 

- την επιβολή βαρύτατων διοικητικών προστίμων 

- ποινικών κυρώσεων 

- την πρόκληση υλικής ή ηθικής βλάβης σε φυσικά πρόσωπα (και κατ’ επέκταση την 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης) 

- την βλάβη της φήμης της επιχείρησής σας. 

 

Αποποίηση Ευθύνης 
 

Τα παρασχεθέντα έντυπα από την TrustPl@n δημιουργήθηκαν βάσει γενικών και 
αποδεκτών πρακτικών και συνθηκών επεξεργασίας για ΜμΕ και βάσει του επιπέδου 
της νομικής και τεχνικής γνώσης που είναι διαθέσιμο κατά την στιγμή της 
παράδοσης τους.  

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

α) Τα παρασχεθέντα έντυπα τελούν υπό την έγκριση της επιχείρησης με βάση τον 
ιδιαίτερο επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας και ενδέχεται να απαιτούν επιμέρους 
τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου τα παρασχεθέντα έντυπα συμβάλουν σε μεγάλο 
βαθμό, αλλά δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυτη και πλήρη συμμόρφωση της 
δεύτερης συμβαλλόμενης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τη 
συναφή νομοθεσία.  
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β) Τα παρασχεθέντα έντυπα δε συνιστούν συμβουλευτική, πλην όμως δρουν 
υποβοηθητικά στη διαδικασία συμμόρφωσης της επιχείρησης. Η αναφορά της 
λέξης «συμμόρφωση» στο παρόν έντυπο γίνεται στο πλαίσιο κατανόησης εκ μέρους 
της εταιρείας των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό και δε συνιστά 
ιδιότητα του εντύπου. Η ευθύνη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον ΓΚΠΔ δεν είναι στατική, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία, που 
απαιτεί τακτικό επανέλεγχο. 

γ) Η TrustPlan Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δε φέρει ευθύνη από τυχόν παραβίαση του ΓΚΠΔ 
ή της συναφούς νομοθεσίας εκ μέρους της εταιρείας, ενώ δηλώνει ότι τα έντυπα 
παρέχονται εφάπαξ και δεν έχουν το χαρακτήρα διαρκούς υπηρεσίας ή υπηρεσίας 
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία 
 

Το παρόν κείμενο ανήκει στην εταιρεία TrustPlan Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Για επιμέρους 
τμήματα που ανήκουν σε τρίτους, δηλώνεται στο αντίστοιχο τμήμα η ιδιοκτησία 
τους. 

Απαγορεύεται η διάδοση, αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση σε 
οποιαδήποτε μορφή (ιδίως αλλά όχι μόνο ηλεκτρονική) μέρος ή ολόκληρο το 
περιεχόμενο του παρόντος κειμένου. 

Σε κάθε περίπτωση στην επιχείρηση παραχωρείται η χρήση του παρόντος και 
επιτρέπεται  η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή εν όλω ή εν 
μέρει, για εσωτερική χρήση στην επιχείρηση, αποκλειστικά για το σκοπό της 
συμμόρφωσής της προς τον ΓΚΠΔ, για την απόδειξη της τήρησης της αρχής της 
λογοδοσίας και για κάθε στενά συνδεδεμένο σκοπό με τα παραπάνω. 

Τα τμήματα του κειμένου τα οποία ενδεχομένως πρέπει να δημοσιευτούν (πχ 
αναρτηθούν σε ιστότοπο) για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης (πχ 
Πολιτική Απορρήτου) ή να αποσταλούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων 
προς ενημέρωσή τους (πχ Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων, Ειδοποίηση Απορρήτου, 
Ενημέρωση εργαζομένων για κάμερες), εξαιρούνται από την απαγόρευση διάδοσης, 
δίχως να θίγεται επουδενί η πνευματική ιδιοκτησία. 
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Κείμενο συγκατάθεσης για newsletter σε νέους πελάτες (κείμενο 
για ιστότοπο) 
 

Η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από την επιχείρησή σας προς υφιστάμενους 
ή/και υποψήφιους πελάτες αποτελεί έναν άμεσο, εύχρηστο και αποδοτικό τρόπο 
προώθησης της επιχείρησής σας. Θα πρέπει ωστόσο να λάβετε υπόψη ότι στα 
πλαίσια αποστολής newsletter πραγματοποιούνται επεξεργασίες προσωπικών 
δεδομένων για τις οποίες θα πρέπει να ζητήσετε τη συγκατάθεση των πελατών σας 
πριν τους το αποστείλετε. 

  

Οδηγίες – χρήσης εφαρμογής  
Για να λάβετε τη συγκατάθεση ενός νέου πελάτη σας προκειμένου να του 
αποστείλετε newsletter αναρτάτε το παρακάτω έντυπο συγκατάθεσης στον 
ιστότοπο της επιχείρησής σας. 
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KEIMENO ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (για αποστολή newsletter σε νέους 
πελάτες) – για χρήση στον ιστότοπο – 

Ονοματεπώνυμο : 

Email : 

☐ Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletter) από την επιχείρηση  

 

[Mε την επιλογή αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου αναφορικά με την αποστολή 
ενημερωτικού υλικού (newsletter) ]. 
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