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 Κάθε φορά που συνδέεσαι στο Ίντερνετ μοιράζεσαι με άλλους πληροφορίες 
 για το άτομο σου. Και όσο πιο πολλά πράγματα κάνεις στο Ίντερνετ 
 τόσο πιο σημαντικό γίνεται το θέμα τόσο της δικής σου προστασίας, 
 όσο και των προσωπικών δεδομένων σου. 
 Η ΕΕ προτείνει κάποιες αλλαγές που θα ενισχύσουν την προστασία σου στο Ίντερνετ. 
 H νέα νομοθεσία της ΕΕ σχεδιάστηκε για να σου δώσει τη δυνατότητα να πάρεις 
 στα χέρια σου τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων και για να διαφυλάξει 
 το δικαίωμά σου στην προστασία τους.  



 Εάν δεν ξέρεις πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικά 
 σου δεδομένα, είναι δύσκολο να καταλάβεις σε ποιους 
 μπορείς να τα εμπιστεύεσαι. Στο εξής θα έχεις 
 καλύτερη ενημέρωση και τα δεδομένα 
 σου θα προστατεύονται καλύτερα. Έτσι, θα νιώθεις 
 μεγαλύτερη σιγουριά όταν μοιράζεσαι τα δεδομένα 
 σου με φίλους ή όταν κάνεις ψώνια στο Ίντερνετ. 

Ποιους μπορείς να εμπιστεύεσαι; 



  Με τη νέα νομοθεσία, θα έχεις περισσότερο 
  έλεγχο στο τι θα γίνονται τα δεδομένα σου. 
  Θα ξέρεις επίσης σε ποιον να πας και σε ποιον 
  να μιλήσεις εάν κάτι δεν σε ικανοποιεί. 

Ο έλεγχος και πάλι 
στα χέρια σου



RR



R
 Στο εξής θα γνωρίζεις καλύτερα 
 πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 
 σου και όταν απαιτείται η άδειά 
 σου θα σου ζητείται να τη δίνεις 
 ρητά. Εάν αλλάξεις γνώμη, 
 θα μπορείς να την πάρεις πίσω. 
 Όλα θα πρέπει να εξηγούνται 
 με σαφήνεια ώστε να καταλαβαίνεις 
 τι αποφάσεις παίρνεις.  

         Θα ξέρεις 
    πότε απαιτείται 
              η άδειά 
  σου και γιατί  R



 Η νέα νομοθεσία θα εξασφαλίζει την ίδια προστασία 
 για τα προσωπικά δεδομένα σου παντού στην ΕΕ. Τα δεδομένα 
 σου θα προστατεύονται επίσης και εκτός της ΕΕ. Έτσι θα έχεις 
 υψηλό επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από το πού γίνεται 
 η αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων σου. Αυτό είναι καλό 
 νέο τόσο για εσένα, όσο και για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.  

Ίδιοι κανόνες παντού στην ΕΕ

Προστασία 
του ιδιωτικού 
απορρήτου 

 Επίσης, οι ρυθμίσεις 
 όλων των δικτυακών τόπων θα ορίζονται με 
 γνώμονα την προστασία του ιδιωτικού 
 απορρήτου. Έτσι λοιπόν όταν χρησιμοποιείς 
 κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα ξέρεις 
 ότι τα δεδομένα σου είναι προστατευμένα, 
 εκτός εάν αποφασίσεις να αλλάξεις 
 εσύ τις ρυθμίσεις.  



Προστασία 
του ιδιωτικού 
απορρήτου 

 Δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαγράψεις μια γιαn
 πάντα τις προσωπικές σου πληροφορίες μετά πουn
 τις μοιράστηκες. Με τους νέους κανόνες θα είναιn
 πολύ ευκολότερο να ανακτήσεις τα δεδομέναn 
 σου ή να τα διαγράψεις και να τα μεταφέρεις σε άλλονn
 παροχέα, εάν το επιθυμείς.n

         Κι αν θέλεις απλώς 
να ξεχαστείς;



©





 Η νέα νομοθεσία της ΕΕ θέτει υψηλά πρότυπα n
 και έχει καταρτιστεί με γνώμονα να αντέξει n
 στη δοκιμασία του χρόνου. Είναι ασφαλής, n
 απλή και αποτελεσματική και ελπίζουμε ότιn
 θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμησηn
 για τον υπόλοιπο κόσμο.n

Παράδειγμα 
προς μίμηση

 Επειδή η συλλογή, επεξεργασίαn
 ή αποθήκευση των δεδομένων σου γίνεται n
 συχνά εκτός της ΕΕ, τα δεδομένα σουn
 θα προστατεύονται εξίσου σε όλον τον n
 κόσμο, π.χ. όσον αφορά υπηρεσίες cloud n
 computing ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.n 

Προστασία των 
δεδομένων σου 
σε όλον τον κόσμο



Τι συμβαίνει σε περίπτωση
 απώλειας ή κλοπής 
 των δεδομένων σου;

  Έως τώρα, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των 
 δεδομένων σου, μπορεί να περνούσε πολύς χρόνος 
 μέχρι να το μάθεις. Στο εξής, εάν συμβεί κάτι τέτοιο 
 και εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να έχει σοβαρές 
 επιπτώσεις, θα πρέπει να ενημερωθείς τόσο εσύ όσο 
 και αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 της χώρας σου το συντομότερο δυνατό. 

Προστασία των 
δεδομένων σου 
σε όλον τον κόσμο



  Σου δίνει το δικαίωμα να γνωρίζεις ποιος χρησιμοποιεί τα δεδομένα σου και γιατί, 
 αλλά και να γνωρίζεις εάν η ασφάλεια των δεδομένων σου είναι σε κίνδυνο. 
 Και, φυσικά, σου δίνει το δικαίωμα να σε ξεχάσουν, εάν αυτό θέλεις.  

 Μάθε περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection-reform  

!
!

Και τέλος  Η νέα νομοθεσία της ΕΕ σου δίνει τον έλεγχο 
 των πληροφοριών σου που μοιράζεσαι μέσω Ίντερνετ. 
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