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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για υπευθύνους 
επεξεργασίας (ΔΕΚ-ΥΕ) από ομίλους εταιρειών ή επιχειρήσεων που ασκούν κοινή 
οικονομική δραστηριότητα για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων από οργανισμούς 
εγκατεστημένους στην ΕΕ προς οργανισμούς του ίδιου ομίλου που είναι εγκατεστημένοι 
εκτός της ΕΕ, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 τροποποίησε το έγγραφο εργασίας 153 (το 
οποίο εκδόθηκε το 2008) για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει 
να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, ούτως ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει 
τις απαιτήσεις για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που πλέον ρητά καθορίζονται από 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων — ΓΚΠΔ)1. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ΔΕΚ-ΥΕ ενδείκνυνται για την πλαισίωση διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από υπευθύνους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην ΕΕ προς 
άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία (εγκατεστημένους εκτός 
της ΕΕ) εντός του ίδιου ομίλου, ενώ οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες για εκτελούντες την 
επεξεργασία (ΔΕΚ-ΕΕ) εφαρμόζονται ως προς δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί από 
εκτελούντα την επεξεργασία (εγκατεστημένο στην ΕΕ) ο οποίος δεν είναι μέλος του ομίλου 
και τα οποία, στη συνέχεια, υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα οικεία μέλη του ομίλου 
ενεργούντα ως εκτελούντες την επεξεργασία ή ως υποεκτελούντες την επεξεργασία. 
Επομένως, οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στους ΔΕΚ-ΥΕ εφαρμόζονται σε σχέση με 
οντότητες εντός του ίδιου ομίλου οι οποίες ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και 
οντότητες που ενεργούν ως «εσωτερικοί» εκτελούντες την επεξεργασία. Ως προς την 
τελευταία αυτή περίπτωση, υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι με όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς υπεργολάβους / εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει να συνάπτεται σύμβαση 
ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους η οποία θα 
δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και θα 
πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ (π.χ. σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών ή άλλη πράξη πληρούσα τις ίδιες απαιτήσεις)2. Πράγματι, οι υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στους ΔΕΚ-ΥΕ εφαρμόζονται στις οντότητες του ομίλου που λαμβάνουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως («εσωτερικοί») εκτελούντες την επεξεργασία στο μέτρο 
που αυτό δεν αντιφάσκει προς τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (δηλαδή, τα μέλη του ομίλου-
εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό των μελών του 
ομίλου-υπευθύνων επεξεργασίας δεσμεύονται πρωτίστως από την εν λόγω σύμβαση).  

Λαμβανομένου υπόψη ότι το άρθρο 47 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ καθορίζει ένα ελάχιστο 
σύνολο στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, ο 
κατωτέρω τροποποιημένος πίνακας έχει ως στόχους να: 

                                                           
1 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 
2 Το άρθρο 28 παράγραφος 3 απαιτεί, μεταξύ άλλων, για κάθε σχέση υπευθύνου επεξεργασίας-εκτελούντος την 
επεξεργασία, να καθορίζονται, με σύμβαση ή άλλη νομική πράξη, το αντικείμενο, η διάρκεια, η φύση και οι 
σκοποί της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων 
των δεδομένων, και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας. Τυχόν γενική περιγραφή 
που περιλαμβάνεται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων, τα 
υποκείμενα των δεδομένων κ.λπ. δεν θα επαρκούσε συναφώς.  
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- προσαρμόσει τη φρασεολογία του προηγούμενου εγγράφου αναφοράς στη 
φρασεολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 47 του ΓΚΠΔ, 

- αποσαφηνίσει το αναγκαίο περιεχόμενο των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, όπως 
αυτό καθορίζεται από το άρθρο 47 (λαμβανομένων υπόψη των εγγράφων εργασίας 
WP 743 και WP 1084, τα οποία εκδόθηκαν από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 
στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ), 

- πραγματοποιήσει τη διάκριση μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται 
στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και των στοιχείων που πρέπει να 
υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή με την αίτηση έγκρισης των δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων (έγγραφο WP 1335), 

- συνδέσει τις αρχές με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ, 
και 

- παράσχει διευκρινίσεις/παρατηρήσεις για καθεμία από τις αρχές ξεχωριστά. 

Το άρθρο 47 του ΓΚΠΔ βασίζεται σαφώς στα έγγραφα εργασίας σχετικά με τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες που έχει εκδώσει η ομάδα εργασίας του άρθρου 29. 
Εντούτοις, καθορίζει και ορισμένα νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την επικαιροποίηση υφιστάμενων ή τη θέσπιση νέων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, 
ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το νέο πλαίσιο που θέσπισε ο ΓΚΠΔ.  

1.1 Νέα στοιχεία 

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα, 
ιδίως, στοιχεία:  

- Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Θα πρέπει να παρέχεται στα υποκείμενα των 
δεδομένων το δικαίωμα να προσφύγουν, κατ’ επιλογήν τους, είτε ενώπιον της 
εποπτικής αρχής του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής τους, του τόπου 
εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης (σύμφωνα με το άρθρο 77 του 
ΓΚΠΔ) είτε ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ (το 
υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επιλέξει να κινήσει τη διαδικασία είτε ενώπιον 
των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο εξαγωγέας των δεδομένων έχει 
εγκατάσταση είτε ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του — άρθρο 79 του ΓΚΠΔ). 

- Διαφάνεια: Σε όλα τα υποκείμενα των δεδομένων τα οποία διαθέτουν δικαιώματα ως 
δικαιούχοι τρίτοι θα πρέπει να παρέχεται ιδίως ενημέρωση κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, καθώς και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά την επεξεργασία και τα μέσα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, τη ρήτρα 

                                                           
3 Έγγραφο εργασίας WP 74: Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες: Η εφαρμογή του 
άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, 3 Ιουνίου 2003, http://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf  
4 Έγγραφο εργασίας WP 108: Κατάρτιση πρότυπου καταλόγου ελέγχου-αίτησης έγκρισης δεσμευτικών 
εταιρικών κανόνων, 14 Απριλίου 2005, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2005/wp108_en.pdf  
5 Έγγραφο εργασίας WP 133: Σύσταση 1/2007 σχετικά με την πρότυπη αίτηση έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών 
κανόνων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 10 Ιανουαρίου 2007, 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc  

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc


 4 

σχετικά με την ευθύνη και τις ρήτρες σχετικά με τις αρχές προστασίας των 
δεδομένων.  

- Πεδίο εφαρμογής: Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες πρέπει να διευκρινίζουν τη δομή 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του ομίλου επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που 
ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα και κάθε μέλους του [άρθρο 47 παράγραφος 
2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ]. Επιπλέον, οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες πρέπει να 
διευκρινίζουν το καθ’ ύλη πεδίο εφαρμογής τους, για παράδειγμα τις διαβιβάσεις 
δεδομένων ή το σύνολο των διαβιβάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τύπο επεξεργασίας και τους 
σκοπούς της, τον τύπο των υποκειμένων των δεδομένων που επηρεάζονται και τον 
καθορισμό της τρίτης χώρας ή των τρίτων χωρών [άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο 
β) του ΓΚΠΔ]. 

- Αρχές προστασίας των δεδομένων: Μαζί με τις αρχές της διαφάνειας, της 
αντικειμενικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ποιότητας των δεδομένων και 
της ασφάλειας, οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες θα πρέπει να εξηγούν επίσης και τις 
άλλες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο δ) — όπως, ιδίως, 
τις αρχές της νομιμότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, των περιορισμένων 
περιόδων αποθήκευσης, των εγγυήσεων κατά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των απαιτήσεων σχετικά με τις περαιτέρω 
διαβιβάσεις σε φορείς που δεν δεσμεύονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς 
κανόνες. 

- Λογοδοσία: Κάθε οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων φέρει 
ευθύνη για τη συμμόρφωσή της προς τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της αυτή (άρθρο 5 παράγραφος 
2 του ΓΚΠΔ). 

- Δίκαιο τρίτης χώρας: Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
δέσμευση ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε νομική απαίτηση στην οποία μέλος του 
ομίλου επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική 
δραστηριότητα υπόκειται σε τρίτη χώρα ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, 
το πρόβλημα θα αναφέρεται στην αρμόδια εποπτική αρχή (εκτός αν αυτό 
απαγορεύεται, π.χ. από διάταξη ποινικού δικαίου για τη διαφύλαξη της μυστικότητας 
αστυνομικής έρευνας). Στις απαιτήσεις αυτού του είδους συμπεριλαμβάνεται κάθε 
νομικά δεσμευτικό αίτημα κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρχή επιβολής του νόμου ή οργανισμό κρατικής ασφάλειας. 

1.2 Τροποποιήσεις ήδη εκδοθέντων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 

Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, οι άδειες από κράτος μέλος ή 
εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε 
ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν, εάν απαιτείται, από την εν 
λόγω εποπτική αρχή, οι όμιλοι με εγκεκριμένους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες θα πρέπει, 
στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τον ΓΚΠΔ, να προσαρμόσουν τους δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες τους στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.  

Ένας από τους στόχους του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει τους ομίλους που 
διαθέτουν εγκεκριμένους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες να επιφέρουν τις αναγκαίες 
αλλαγές στους εν λόγω κανόνες τους ώστε να τους καταστήσουν συμβατούς με τον ΓΚΠΔ. 
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Προς τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω όμιλοι καλούνται να κοινοποιήσουν, κατ’ εκπλήρωση της 
σχετικής υποχρέωσής τους (βλ. σημείο 5.1 του εγγράφου εργασίας WP153), τις οικείες 
τροποποιήσεις των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων τους σε όλα τα μέλη του ομίλου και στις 
εποπτικές αρχές, μέσω της επικεφαλής εποπτικής αρχής, στο πλαίσιο της ετήσιας 
ενημέρωσής τους, αρχής γενομένης από την 25η Μαΐου 2018. Οι εν λόγω επικαιροποιημένοι 
δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να είναι αναγκαία η 
υποβολή αίτησης για τη χορήγηση νέας άδειας ή έγκρισης.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι εποπτικές αρχές επιφυλάσσονται του δικαιώματός 
τους να ασκούν τις εξουσίες τους βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ.  

  



 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 

Η εν λόγω ομάδα εργασίας συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Αποτελεί ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής. Τα καθήκοντά της περιγράφονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Διεύθυνση C (Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια της Ένωσης) της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, B-1049 Βρυξέλλες, 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

1 - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ      
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ      
1.1 Υποχρέωση τήρησης των ΔΕΚ  

 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 
άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικοί και να 
περιλαμβάνουν σαφή υποχρέωση τήρησής τους 
για κάθε συμμετέχον μέλος του ομίλου 
επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν 
κοινή οικονομική δραστηριότητα («δεσμευόμενο 
από τους ΔΕΚ μέλος»), συμπεριλαμβανομένων 
των υπαλλήλων τους. 

 

1.2 Εξήγηση του τρόπου κατά τον 
οποίο οι κανόνες καθίστανται 
δεσμευτικοί για τα δεσμευόμενα 
από τους ΔΕΚ μέλη του ομίλου 
καθώς και για τους υπαλλήλους 
τους  

ΟΧΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 
άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του 
ΓΚΠΔ 

Ο όμιλος θα πρέπει να εξηγεί στο έντυπο της 
αίτησής του τον τρόπο κατά τον οποίο οι κανόνες 
καθίστανται δεσμευτικοί: 

i) Για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία/οντότητα του 
ομίλου, με έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους τρόπους: 

- ενδοομιλική σύμβαση,  

 

                                                           

6 Προς συμπλήρωση από τον αιτούντα. 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

- μονομερείς αναλήψεις υποχρεώσεων (η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο αν το 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος που 
αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη 
είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος το 
οποίο αναγνωρίζει τις μονομερείς αναλήψεις 
υποχρεώσεων ως δεσμευτικές και αν το εν 
λόγω δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος 
είναι νομικά ικανό να δεσμεύσει τα λοιπά 
μέλη που υπόκεινται στους ΔΕΚ), 

- άλλα μέσα (μόνο αν ο όμιλος καταδεικνύει 
τον τρόπο κατά τον οποίο επιτυγχάνεται η 
δεσμευτική φύση των ΔΕΚ). 

 ii) Για τους υπαλλήλους, με έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους τρόπους:  

- ατομικές και χωριστές συμβάσεις/αναλήψεις 
υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπουν 
κυρώσεις, 

- ρήτρες στις συμβάσεις εργασίας με 
περιγραφή των επαπειλούμενων κυρώσεων, 

- εσωτερικές πολιτικές οι οποίες προβλέπουν 
κυρώσεις, 

- συλλογικές συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν 
κυρώσεις, 

- άλλα μέσα (αλλά ο όμιλος πρέπει να εξηγεί 
πειστικά τον τρόπο κατά τον οποίο οι ΔΕΚ 
καθίστανται δεσμευτικοί για τους 
υπαλλήλους) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ       
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

1.3 Δημιουργία δικαιωμάτων 
δικαιούχων τρίτων για τα 
υποκείμενα των δεδομένων. 
Συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας προσφυγής ενώπιον 
της αρμόδιας εποπτικής αρχής και 
ενώπιον των δικαστηρίων  

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 1 
στοιχείο β) και 
άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχεία γ) και ε) 
του ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ πρέπει να απονέμουν ρητά στα 
υποκείμενα των δεδομένων δικαιώματα επιβολής 
των κανόνων ως δικαιούχοι τρίτοι. 
  
Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον σε θέση να επιβάλλουν την εφαρμογή 
των ακόλουθων στοιχείων των ΔΕΚ:  

- των αρχών προστασίας των δεδομένων [άρθρο 
47 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ και 
σημείο 6.1 του παρόντος πίνακα αναφοράς], 

- της διαφάνειας και της εύκολης πρόσβασης 
στους ΔΕΚ [άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο 
ζ) του ΓΚΠΔ και σημεία 6.1 και 1.7 του 
παρόντος πίνακα αναφοράς], 

- των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, περιορισμού και αντίταξης στην 
επεξεργασία, καθώς και του δικαιώματος μη 
υπαγωγής σε αποφάσεις που λαμβάνονται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ [άρθρο 47 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) και άρθρα 15, 16, 17, 18, 21 και 22 
του ΓΚΠΔ],  

- των μηχανισμών αναφοράς εθνικών 
νομοθετικών διατάξεων που δεν επιτρέπουν 
την τήρηση των ΔΕΚ [άρθρο 47 παράγραφος 
2 στοιχείο ιγ) του ΓΚΠΔ και σημείο 6.3 του 
παρόντος πίνακα αναφοράς], 

- του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας μέσω 
του εσωτερικού μηχανισμού καταγγελιών των 
εταιρειών [άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο 
θ) του ΓΚΠΔ και σημείο 2.2 του παρόντος 
πίνακα αναφοράς], 

- των υποχρεώσεων συνεργασίας με τις 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

εποπτικές αρχές [άρθρο 47 παράγραφος 2 
στοιχεία ια) και ιβ) του ΓΚΠΔ και σημείο 3.1 
του παρόντος πίνακα αναφοράς], 

- των διατάξεων για την ευθύνη και τη 
δικαιοδοσία [άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία 
ε) και στ) του ΓΚΠΔ και σημεία 1.3 και 1.4 
του παρόντος πίνακα αναφοράς]. Ιδίως, οι 
ΔΕΚ πρέπει να απονέμουν στα υποκείμενα 
των δεδομένων το δικαίωμα να προσφύγουν 
ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής 
(επιλογή μεταξύ της εποπτικής αρχής του 
κράτους μέλους της συνήθους διαμονής τους, 
του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της 
εικαζόμενης παράβασης — άρθρο 77 του 
ΓΚΠΔ) και ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ (το 
υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επιλέξει 
να κινήσει τη διαδικασία είτε ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 
επεξεργασία έχει εγκατάσταση είτε ενώπιον 
των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 
οποίο το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη 
συνήθη διαμονή του — άρθρο 79 του ΓΚΠΔ).  

Οι ΔΕΚ θα πρέπει να απονέμουν ρητά στα 
υποκείμενα των δεδομένων το δικαίωμα 
δικαστικής προσφυγής και το δικαίωμα 
εξασφάλισης επανόρθωσης και, όπου απαιτείται, 
αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης 
οποιουδήποτε από τα προπαρατιθέμενα εκτελεστά 
στοιχεία των ΔΕΚ (βλ. άρθρα 77-82 του ΓΚΠΔ).  
Οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
εν λόγω δικαιώματα καλύπτονται από τη ρήτρα 
δικαιούχου τρίτου 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

των ΔΕΚ τους, για παράδειγμα, μέσω παραπομπής 
στις ρήτρες / τα τμήματα / τα μέρη των ΔΕΚ τους 
όπου ρυθμίζονται τα δικαιώματα αυτά ή μέσω της 
απαρίθμησης όλων των εν λόγω δικαιωμάτων στη 
σχετική ρήτρα δικαιούχου τρίτου. 
Τα εν λόγω δικαιώματα δεν καταλαμβάνουν τα 
στοιχεία των ΔΕΚ που αφορούν εσωτερικούς 
μηχανισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται εντός των 
οντοτήτων, όπως προγράμματα εκπαίδευσης, 
προγράμματα ελέγχου, δίκτυα συμμόρφωσης και 
μηχανισμούς για την επικαιροποίηση των 
κανόνων. 

1.4 Η έδρα στην ΕΕ, το μέλος στην 
ΕΕ στο οποίο έχουν ανατεθεί 
αρμοδιότητες προστασίας των 
δεδομένων ή ο εξαγωγέας των 
δεδομένων αποδέχεται ευθύνη για 
την καταβολή αποζημίωσης και 
την επανόρθωση παραβάσεων των 
ΔΕΚ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρέωση της 
έδρας στην ΕΕ ή του δεσμευόμενου από τους ΔΕΚ 
μέλους στην ΕΕ στο οποίο έχουν ανατεθεί 
αρμοδιότητες προστασίας των δεδομένων να 
αναλαμβάνει την ευθύνη και να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα επανόρθωσης για τις ενέργειες 
των άλλων μελών που είναι εγκατεστημένα εκτός 
της ΕΕ και δεσμεύονται από τους ΔΕΚ, καθώς και 
να καταβάλλει αποζημίωση για κάθε υλική ή 
ηθική βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα της 
παράβασης των ΔΕΚ από δεσμευόμενα από τους 
ΔΕΚ μέλη. 

Οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν επίσης ότι, αν 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος που είναι 
εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ παραβεί τους ΔΕΚ, 
τα δικαστήρια ή οι άλλες αρμόδιες αρχές στην ΕΕ 
θα διαθέτουν συναφώς διεθνή δικαιοδοσία, και το 
υποκείμενο των δεδομένων θα διαθέτει τα 
δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας κατά 
του δεσμευόμενου από τους ΔΕΚ μέλους που έχει 
αποδεχθεί την υποχρέωση και την ευθύνη τα οποία 
θα διέθετε αν η παράβαση είχε διαπραχθεί από το 
εν λόγω δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος στο 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο, αντί 
από το δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος εκτός 
της ΕΕ. 

Εναλλακτικά, ιδίως αν δεν είναι δυνατόν για όμιλο 
με ιδιαίτερες εταιρικές δομές να επιβάλει σε 
συγκεκριμένη οντότητα να αναλάβει την πλήρη 
ευθύνη για κάθε παράβαση των ΔΕΚ εκτός της 
ΕΕ, οι ΔΕΚ μπορεί να ορίζουν ότι κάθε 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος το οποίο εξάγει 
δεδομένα εκτός της ΕΕ στη βάση των ΔΕΚ θα 
ευθύνεται για κάθε παράβαση των ΔΕΚ εκ μέρους 
του δεσμευόμενου από τους ΔΕΚ μέλους που είναι 
εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ και το οποίο έλαβε 
τα δεδομένα από το εν λόγω δεσμευόμενο από 
τους ΔΕΚ μέλος που είναι εγκατεστημένο στην 
ΕΕ.  

1.5 Η εταιρεία έχει επαρκή 
περιουσία 

ΟΧΙ ΝΑΙ [WP 74, σημείο 
5.5.2. δεύτερο 
εδάφιο (σελίδα 
18) + WP 108, 
σημείο 5.17. 
(σελίδα 6)] 

Το έντυπο της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει 
επιβεβαίωση ότι κάθε δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ 
μέλος το οποίο έχει αποδεχθεί ευθύνη για τις 
ενέργειες άλλων δεσμευόμενων από τους ΔΕΚ 
μελών εκτός της ΕΕ διαθέτει επαρκή περιουσία 
για την αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν θα 
προκύψουν ως αποτέλεσμα παραβάσεων των 
ΔΕΚ. 

 

1.6 Το βάρος της απόδειξης φέρει 
η εταιρεία και όχι το φυσικό 
πρόσωπο  

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο στ) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι το δεσμευόμενο 
από τους ΔΕΚ μέλος το οποίο έχει αποδεχθεί την 
ευθύνη φέρει επίσης το βάρος της απόδειξης ότι το 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος που είναι 
εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων η οποία να 
θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης του υποκειμένου 
των δεδομένων. 

Αν το δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος το οποίο 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

έχει αποδεχθεί την ευθύνη αποδείξει ότι το 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος που είναι 
εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ δεν ευθύνεται για το 
γενεσιουργό γεγονός της ζημιάς, μπορεί να 
απαλλαγεί από κάθε ευθύνη. 

1.7 Διαφάνεια και εύκολη 
πρόσβαση στους ΔΕΚ για τα 
υποκείμενα των δεδομένων  

ΝΑΙ ΟΧΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τη δέσμευση ότι 
όλα τα υποκείμενα των δεδομένων τα οποία 
διαθέτουν τα δικαιώματα του δικαιούχου τρίτου 
θα πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, καθώς 
και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που 
διαθέτουν ως δικαιούχοι τρίτοι όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού 
χαρακτήρα και τα μέσα άσκησης των εν λόγω 
δικαιωμάτων, τη ρήτρα σχετικά με την ευθύνη και 
τις ρήτρες σχετικά με τις αρχές προστασίας των 
δεδομένων.  

Η σχετική ενημέρωση θα πρέπει να είναι πλήρης 
και δεν αρκεί συνοπτική πληροφόρηση.  

Οι ΔΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν το δικαίωμα 
κάθε υποκειμένου των δεδομένων να έχει εύκολη 
πρόσβαση σε αυτούς. Για παράδειγμα, οι ΔΕΚ 
μπορεί να ορίζουν ότι τουλάχιστον τα τμήματα 
των ΔΕΚ για τα οποία η ενημέρωση των 
υποκειμένων των δεδομένων είναι υποχρεωτική 
(όπως περιγράφονται στην προηγούμενη 
παράγραφο) θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή 
στο ενδοδίκτυο (αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
είναι αποκλειστικά υπάλληλοι της εταιρείας που 
έχουν πρόσβαση στο ενδοδίκτυο).  

 

2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    
  

2.1 Ύπαρξη κατάλληλου ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 Οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι θα παρέχεται  
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

προγράμματος εκπαίδευσης παράγραφος 2 
στοιχείο ιδ) του 
ΓΚΠΔ 

κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τους ΔΕΚ στο 
προσωπικό που έχει μόνιμη ή τακτική πρόσβαση 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που 
συμμετέχει στη συλλογή δεδομένων ή που 
συμμετέχει στην ανάπτυξη εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

Οι εποπτικές αρχές που αξιολογούν τους ΔΕΚ 
μπορούν να ζητούν παραδείγματα και εξηγήσεις 
για το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία 
εξέτασης της αίτησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
θα πρέπει να προσδιορίζεται στην αίτηση. 

2.2 Ύπαρξη διαδικασίας 
διεκπεραίωσης καταγγελιών για 
τους ΔΕΚ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο θ) και 
άρθρο 12 
παράγραφος 3 του 
ΓΚΠΔ  

Με τους ΔΕΚ πρέπει να καθορίζεται εσωτερική 
διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε υποκείμενο των 
δεδομένων μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του και 
να υποβάλλει καταγγελίες σε βάρος οποιουδήποτε 
δεσμευόμενου από τους ΔΕΚ μέλους. 

- Οι καταγγελίες πρέπει να εξετάζονται, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε 
περίπτωση εντός ενός μηνός, από σαφώς 
προσδιοριζόμενο τμήμα ή πρόσωπο που 
διαθέτει επαρκή ανεξαρτησία κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. Λαμβανομένων 
υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και 
του αριθμού των αιτημάτων, η εν λόγω 
μηνιαία προθεσμία μπορεί να παρατείνεται 
κατά δύο ακόμη μήνες κατ’ ανώτατο όριο, 
περίπτωση κατά την οποία το υποκείμενο των 
δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται σχετικά. 
Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να εξηγείται 
πώς θα ενημερώνονται τα υποκείμενα των 
δεδομένων για τα πρακτικά στάδια του 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

συστήματος καταγγελιών, και ιδίως για τα 
εξής:  

- πού μπορεί να υποβληθεί καταγγελία, 
- σε ποια μορφή, 
- προθεσμίες για την απάντηση στην 

καταγγελία, 
- συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης της 

καταγγελίας, 
- συνέπειες σε περίπτωση που η καταγγελία 

κριθεί βάσιμη, 
- συνέπειες αν το υποκείμενο των δεδομένων 

δεν ικανοποιηθεί με την απάντηση (δικαίωμα 
προσφυγής στο δικαστήριο και υποβολής 
καταγγελίας στην εποπτική αρχή).  

2.3 Ύπαρξη προγράμματος 
ελέγχου το οποίο καλύπτει τους 
ΔΕΚ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχεία ι) και ιβ) 
και άρθρο 38 
παράγραφος 3 του 
ΓΚΠΔ  

Οι ΔΕΚ πρέπει να θεσπίζουν υποχρέωση του 
ομίλου να διενεργεί ελέγχους για την προστασία 
των δεδομένων σε τακτική βάση (είτε με 
εσωτερικούς είτε με εξωτερικούς διαπιστευμένους 
ελεγκτές) ή κατόπιν ειδικού αιτήματος του 
αρμόδιου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
προσώπου/υπηρεσίας (ή οποιασδήποτε άλλης 
αρμόδιας υπηρεσίας του οργανισμού), ώστε να 
διασφαλίζεται η επαλήθευση της συμμόρφωσης 
προς τους ΔΕΚ.  

Οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι το πρόγραμμα 
ελέγχου θα καλύπτει όλες τις πτυχές των ΔΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων διασφάλισης 
της λήψης των τυχόν αναγκαίων διορθωτικών 
μέτρων. Επιπλέον, οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι 
τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται 
στο αρμόδιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
πρόσωπο/υπηρεσία και στο διοικητικό συμβούλιο 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

της ελέγχουσας επιχείρησης του ομίλου 
επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν 
κοινή οικονομική δραστηριότητα. Κατά 
περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι δυνατόν να 
κοινοποιούνται στο διοικητικό συμβούλιο της 
τελικής μητρικής εταιρείας.  

Οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι οι εποπτικές αρχές 
μπορούν, με αίτημά τους, να αποκτούν πρόσβαση 
στα αποτελέσματα του ελέγχου και να παρέχουν 
στις εποπτικές αρχές την αρμοδιότητα/εξουσία 
διενέργειας, αν απαιτείται, ελέγχου για την 
προστασία των δεδομένων σε οποιοδήποτε 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος.  

Το έντυπο της αίτησης πρέπει να περιέχει 
περιγραφή του συστήματος ελέγχου. Για 
παράδειγμα: 

- ποια οντότητα (τμήμα εντός του ομίλου) 
αποφασίζει σχετικά με το σχέδιο/πρόγραμμα 
ελέγχου, 

- ποια οντότητα διενεργεί τον έλεγχο,  
- χρόνος του ελέγχου (τακτικά ή κατόπιν 

ειδικού αιτήματος του αρμόδιου για την 
προστασία των δεδομένων προσώπου), 

- εύρος του ελέγχου [για παράδειγμα: 
εφαρμογές, συστήματα πληροφορικής, βάσεις 
δεδομένων όπου τελείται επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή 
περαιτέρω διαβιβάσεις, αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί όσον αφορά υποχρεωτικές απαιτήσεις 
βάσει εθνικών δικαίων που προσκρούουν 
στους ΔΕΚ, επανεξέταση των συμβατικών 
όρων που χρησιμοποιούνται για τις 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

διαβιβάσεις εκτός του ομίλου (σε υπευθύνους 
επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία 
δεδομένων), διορθωτικά μέτρα, ...], 

- ποια οντότητα θα λαμβάνει τα αποτελέσματα 
των ελέγχων. 

2.4 Δημιουργία δικτύου 
υπευθύνων προστασίας δεδομένων 
(ΥΠΔ) ή κατάλληλο προσωπικό 
για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες  

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο η) και 
άρθρο 38 
παράγραφος 3 του 
ΓΚΠΔ 

Δέσμευση ορισμού υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων όταν αυτό απαιτείται βάσει του 
άρθρου 37 του ΓΚΠΔ ή άλλου προσώπου ή 
οντότητας (π.χ. επικεφαλής υπευθύνου 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής) επιφορτισμένου 
με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 
τους ΔΕΚ, που απολαμβάνει μέγιστη διοικητική 
στήριξη στην άσκηση του εν λόγω καθήκοντός 
του. 

Ο ΥΠΔ ή ο άλλος υπεύθυνος προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής μπορεί να επικουρείται από ομάδα, 
δίκτυο τοπικών ΥΠΔ ή δίκτυο τοπικών 
ανταποκριτών, ανάλογα με την περίπτωση. Ο 
ΥΠΔ λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό 
επίπεδο (άρθρο 38 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ). Οι 
ΔΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομη 
περιγραφή της εσωτερικής δομής, του ρόλου, της 
θέσης και των καθηκόντων του ΥΠΔ ή του 
προσώπου / της υπηρεσίας με τα αντίστοιχα 
καθήκοντα, καθώς και του δικτύου που έχει 
συγκροτηθεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
προς τους κανόνες. Για παράδειγμα, μπορεί να 
αναφέρεται ότι ο ΥΠΔ ή ο επικεφαλής προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής ενημερώνει και συμβουλεύει 
τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, χειρίζεται τα 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

ζητήματα που σχετίζονται με έρευνες των 
εποπτικών αρχών, και παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση στο επίπεδο του συνολικού ομίλου 
και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, ενώ οι τοπικοί 
ΥΠΔ ή οι τοπικοί ανταποκριτές είναι 
επιφορτισμένοι με τον χειρισμό των τοπικών 
καταγγελιών από υποκείμενα των δεδομένων, την 
ενημέρωση του ΥΠΔ για τα σημαντικά ζητήματα 
που τυχόν ανακύπτουν σε σχέση με την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, και την παρακολούθηση της 
εκπαίδευσης και της συμμόρφωσης στο τοπικό 
επίπεδο. 

3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

     

3.1 Υποχρέωση συνεργασίας με τις 
εποπτικές αρχές 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο ιβ) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή 
υποχρέωση για όλα τα δεσμευόμενα από τους 
ΔΕΚ μέλη να συνεργάζονται με τις εποπτικές 
αρχές, να δέχονται να υποβληθούν σε ελέγχους 
από τις εποπτικές αρχές και να συμμορφώνονται 
προς τις υποδείξεις των εν λόγω εποπτικών αρχών 
για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τους εν λόγω 
κανόνες. 

 

4 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

     

4.1 Περιγραφή του καθ’ ύλη 
πεδίου εφαρμογής των ΔΕΚ (φύση 
των δεδομένων που διαβιβάζονται, 
τύπος των υποκειμένων των 
δεδομένων, χώρες) 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο β) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ πρέπει να προσδιορίζουν το καθ’ ύλη 
πεδίο εφαρμογής τους και, επομένως, να 
περιλαμβάνουν μια γενική περιγραφή των 
διαβιβάσεων, ώστε να παρέχεται στις εποπτικές 
αρχές η δυνατότητα να αξιολογήσουν αν η 
επεξεργασία που διενεργείται σε τρίτες χώρες 
συνάδει προς τους κανόνες. Ιδίως, οι ΔΕΚ πρέπει 
να διευκρινίζουν τις διαβιβάσεις δεδομένων ή το 
σύνολο των διαβιβάσεων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων της φύσης και των 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

τον τύπο επεξεργασίας και τους σκοπούς της, τον 
τύπο των υποκειμένων των δεδομένων που 
επηρεάζονται (δεδομένα που αφορούν 
υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και άλλους 
τρίτους στο πλαίσιο των αντίστοιχων συνήθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους) και τον 
καθορισμό της τρίτης χώρας ή των τρίτων χωρών.  

4.2 Δήλωση σχετικά με το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των 
ΔΕΚ  

ΝΑΙ  

 

ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο α) του 
ΓΚΠΔ 

Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες πρέπει να 
διευκρινίζουν τη δομή και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του ομίλου επιχειρήσεων ή του 
ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική 
δραστηριότητα και κάθε μέλους του.  
 
Οι ΔΕΚ θα πρέπει να διευκρινίζουν αν 
εφαρμόζονται:  
i) σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός 
του ομίλου Ή 
ii) σε όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εντός του ομίλου. 

 

5 - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΑΛΛΑΓΩΝ 

     

5.1 Διαδικασία για την 
επικαιροποίηση των ΔΕΚ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο ια) του 
ΓΚΠΔ 

Οι ΔΕΚ μπορούν να τροποποιούνται (για 
παράδειγμα, για να προσαρμοστούν σε αλλαγές 
στο κανονιστικό περιβάλλον ή στη δομή της 
εταιρείας), αλλά θα πρέπει να επιβάλλουν την 
υποχρέωση κοινοποίησης των αλλαγών, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε όλα τα 
δεσμευόμενα από τους ΔΕΚ μέλη και, μέσω της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής, στις οικείες εποπτικές 
αρχές.  

Επικαιροποιήσεις των ΔΕΚ ή του καταλόγου των 
δεσμευόμενων από τους ΔΕΚ μελών είναι δυνατές 

 



 19 

Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης 
έγκρισης υπό την προϋπόθεση ότι:  

i) Καθορισμένο πρόσωπο ή ομάδα/τμήμα τηρεί 
πλήρως ενημερωμένο κατάλογο των 
δεσμευόμενων από τους ΔΕΚ μελών, 
παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις 
επικαιροποιήσεις των κανόνων, και παρέχει 
τις αναγκαίες πληροφορίες στα υποκείμενα 
των δεδομένων ή τις εποπτικές αρχές που 
τυχόν θα υποβάλουν σχετικό αίτημα. 

ii) Δεν πραγματοποιείται καμία διαβίβαση προς 
νέο δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος έως 
ότου το νέο δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος 
δεσμευθεί πραγματικά από τους ΔΕΚ και 
μπορεί να επιτύχει τη συμμόρφωσή του προς 
αυτούς.  

iii) Οι τυχόν αλλαγές στους ΔΕΚ ή στον 
κατάλογο των δεσμευόμενων από τους ΔΕΚ 
μελών θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε 
ετήσια βάση στις οικείες εποπτικές αρχές, 
μέσω της αρμόδιας εποπτικής αρχής, με 
σύντομη επεξήγηση των λόγων που 
δικαιολογούν την επικαιροποίηση.  

iv) Αν τροποποίηση ενδέχεται να επηρεάσει το 
επίπεδο προστασίας που προσφέρουν οι ΔΕΚ 
ή να επηρεάσει σημαντικά τους ΔΕΚ (π.χ. 
αλλαγές στον δεσμευτικό χαρακτήρα), πρέπει 
να κοινοποιηθεί αμέσως στις οικείες εποπτικές 
αρχές, μέσω της αρμόδιας εποπτικής αρχής. 

6 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

     

6.1.1 Περιγραφή των αρχών 
προστασίας των δεδομένων, 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 

Οι ΔΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά τις  
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις διαβιβάσεις ή τις 
περαιτέρω διαβιβάσεις εκτός της 
ΕΕ 

στοιχείο δ) του 
ΓΚΠΔ  

ακόλουθες αρχές προς τήρηση από την εταιρεία:  

i. Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα 
[άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρα 
6, 9, 10, 13 και 14 του ΓΚΠΔ] 

ii. Περιορισμός του σκοπού [άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ] 

iii. Ελαχιστοποίηση και ακρίβεια των δεδομένων 
[άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) του 
ΓΚΠΔ] 

iv. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 
[άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του 
ΓΚΠΔ] 

v. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

vi. Ασφάλεια [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) και άρθρο 32 του ΓΚΠΔ], 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
σύναψης σύμβασης με όλους τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
υπεργολάβους/εκτελούντες την επεξεργασία η 
οποία να πληροί όλες τις απαιτήσεις του 
άρθρου 28 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, καθώς 
και της υποχρέωσης ανακοίνωσης, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε 
παραβίασης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην έδρα στην ΕΕ ή στο 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος που είναι 
εγκατεστημένο στην ΕΕ και στο οποίο στο 
οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες 
προστασίας των δεδομένων, όπως επίσης και 
στο άλλο αρμόδιο για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής πρόσωπο/υπηρεσία και στα 
υποκείμενα των δεδομένων όταν η παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται 
να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και 
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Κριτήρια για την έγκριση 
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων 
(«ΔΕΚ»)  

Στους 
ΔΕΚ  

Στο έντυπο 
της αίτησης 

Κείμενα 
αναφοράς 

Παρατηρήσεις Παραπομπές στην αίτηση/τους 
ΔΕΚ6 

τις ελευθερίες τους. Επιπλέον, κάθε 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να καταγράφεται (με 
περιγραφή των πραγματικών περιστατικών 
που αφορούν την παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες της 
παραβίασης και τα ληφθέντα διορθωτικά 
μέτρα) και η σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει, 
αν ζητηθεί, να τίθεται στη διάθεση της 
εποπτικής αρχής (άρθρα 33 και 34 του 
ΓΚΠΔ). 

vii. Περιορισμός των διαβιβάσεων και των 
περαιτέρω διαβιβάσεων προς εκτελούντες την 
επεξεργασία και υπευθύνους επεξεργασίας οι 
οποίοι δεν ανήκουν στον όμιλο (τα 
δεσμευόμενα από τους ΔΕΚ μέλη που 
αποτελούν υπευθύνους επεξεργασίας μπορούν 
να διαβιβάζουν δεδομένα προς εκτελούντες 
την επεξεργασία / υπευθύνους επεξεργασίας οι 
οποίοι δεν ανήκουν στον όμιλο και οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχεται επαρκής προστασία 
σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46, 47 και 48 του 
ΓΚΠΔ ή ότι συντρέχει περίπτωση 
παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
ΓΚΠΔ).  

Η διατύπωση και οι ορισμοί των βασικών αρχών 
των ΔΕΚ θα πρέπει να συνάδουν με τη διατύπωση 
και τους ορισμούς του ΓΚΠΔ. 

6.1.2 Λογοδοσία και άλλα 
εργαλεία 

ΝΑΙ ΝΑΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο δ) και 
άρθρο 30 του 
ΓΚΠΔ 

Κάθε οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει ευθύνη για τη συμμόρφωσή 
της προς τους ΔΕΚ και πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει τη συμμόρφωσή της προς τους ΔΕΚ 
(άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 24 του ΓΚΠΔ). 
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ΔΕΚ6 

Προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή 
τους, τα δεσμευόμενα από τους ΔΕΚ μέλη πρέπει 
να τηρούν αρχείο όλων των κατηγοριών 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργήθηκαν, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 30 
παράγραφος 1 του ΓΚΔΠ. Το εν λόγω αρχείο θα 
πρέπει να τηρείται σε έγγραφη μορφή, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, και θα 
πρέπει, αν ζητηθεί, να τίθεται στη διάθεση της 
εποπτικής αρχής. 

 Προς τον σκοπό της προαγωγής της συμμόρφωσης 
και στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πρέπει να 
διενεργούνται εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων για τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας που ενδέχεται να 
επιφέρουν υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων (άρθρο 35 
του ΓΚΠΔ). Όταν εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων βάσει του άρθρου 
35 υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε 
υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του 
κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, θα 
πρέπει, πριν από την επεξεργασία, να ζητείται η 
γνώμη της εποπτικής αρχής (άρθρο 36 του ΓΚΠΔ).  

Συναφώς, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία να είναι 
σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας 
των δεδομένων και τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζουν 
οι ΔΕΚ στην πράξη (προστασία των δεδομένων 
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού — άρθρο 
25 του ΓΚΠΔ).   

 

6.2 Κατάλογος των οντοτήτων που ΝΑΙ ΝΑΙ  Άρθρο 47 Οι ΔΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλογο των  
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δεσμεύονται από τους ΔΕΚ παράγραφος 2 
στοιχείο α) του 
ΓΚΠΔ 

οντοτήτων που δεσμεύονται από τους ΔΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
επικοινωνίας τους. 

6.3 Ανάγκη διαφάνειας όταν 
εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει στον 
όμιλο να συμμορφωθεί προς τους 
ΔΕΚ 

ΝΑΙ ΟΧΙ Άρθρο 47 
παράγραφος 2 
στοιχείο ιγ) του 
ΓΚΠΔ 

Σαφής δέσμευση ότι, σε περίπτωση που 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος έχει λόγους να 
πιστεύει ότι το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται 
δεν επιτρέπει στην εταιρεία να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της βάσει των ΔΕΚ ή έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις 
που παρέχονται από τους κανόνες, θα ενημερώνει 
αμέσως την έδρα στην ΕΕ ή το δεσμευόμενο από 
τους ΔΕΚ μέλος που είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ 
και στο οποίο στο οποίο έχουν ανατεθεί 
αρμοδιότητες προστασίας των δεδομένων, όπως 
επίσης και το άλλο αρμόδιο για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής πρόσωπο/υπηρεσία (εκτός αν αυτό 
απαγορεύεται, π.χ. από διάταξη ποινικού δικαίου 
για τη διαφύλαξη της μυστικότητας αστυνομικής 
έρευνας).  

Επιπλέον, οι ΔΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
δέσμευση ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
νομική απαίτηση στην οποία δεσμευόμενο από 
τους ΔΕΚ μέλος υπόκειται σε τρίτη χώρα 
ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από 
τους ΔΕΚ, το πρόβλημα θα αναφέρεται στην 
αρμόδια εποπτική αρχή. Στις απαιτήσεις αυτού του 
είδους συμπεριλαμβάνεται κάθε νομικά 
δεσμευτικό αίτημα κοινοποίησης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρχή επιβολής του 
νόμου ή οργανισμό κρατικής ασφάλειας. Στην 
περίπτωση αυτή, η αρμόδια εποπτική αρχή θα 
πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια για το 
αίτημα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τα δεδομένα που ζητούνται, τον φορέα που ζητεί 
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τα δεδομένα και τη νομική βάση της ζητούμενης 
κοινοποίησης (εκτός αν αυτό απαγορεύεται, π.χ. 
από διάταξη ποινικού δικαίου για τη διαφύλαξη 
της μυστικότητας αστυνομικής έρευνας). 

Για τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η αναστολή 
και/ή η κοινοποίηση απαγορεύονται, οι ΔΕΚ 
πρέπει να ορίζουν ότι το δεσμευόμενο από τους 
ΔΕΚ μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα θα 
υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την άρση της απαγόρευσης ώστε 
να αναφέρει τις περισσότερες δυνατές 
πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν, και να 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι πράγματι κατέβαλε 
τέτοιες προσπάθειες. 

Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος στο οποίο έχει 
υποβληθεί το αίτημα, παρά την εκ μέρους του 
καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, δεν είναι σε 
θέση να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική αρχή, 
οι ΔΕΚ πρέπει να προβλέπουν υποχρέωση 
υποβολής στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, σε 
ετήσια βάση, γενικών πληροφοριών σχετικά με τα 
ληφθέντα αιτήματα (π.χ. αριθμός αιτημάτων 
κοινοποίησης δεδομένων, είδη δεδομένων που 
ζητήθηκαν, φορείς που ζήτησαν δεδομένα αν είναι 
δυνατόν να παρασχεθεί αυτή η πληροφορία κ.λπ.). 

Σε κάθε περίπτωση, οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι 
οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από δεσμευόμενο από τους ΔΕΚ μέλος του ομίλου 
προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή δεν μπορούν να 
είναι χωρίς διακρίσεις, μαζικές και δυσανάλογες 
κατά τρόπο που θα υπερέβαινε τα όρια του 
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αναγκαίου σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

6.4 Δήλωση σχετικά με τη σχέση 
μεταξύ των εθνικών δικαίων και 
των ΔΕΚ 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Άνευ 
αντικειμένου 

Οι ΔΕΚ πρέπει να προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ 
των ΔΕΚ και του οικείου εφαρμοστέου δικαίου.  

Οι ΔΕΚ πρέπει να ορίζουν ότι, όταν το τοπικό 
δίκαιο, για παράδειγμα η ενωσιακή νομοθεσία, 
επιβάλλει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό θα 
υπερισχύει των ΔΕΚ.  

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ και την 
οικεία τοπική νομοθεσία.  

 

 


