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Σκοπός

Ο παρών Κανονισμός θεσπίζει την εφαρμογή του νόμου περί δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με
τους νόμους 3471/2006 και 3917/2011).
Στα πλαίσια αυτού του Κανονισμού, ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
ορίζονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο άτομο
(υποκείμενο των δεδομένων).
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Αρμοδιότητα

Το Τμήμα Προσωπικού της εταιρείας RBGR είναι αρμόδιο για τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει ή επεξεργάζεται ή λαμβάνει για
δική του εσωτερική χρήση αναφορικά με τις λειτουργίες του εν λόγω
τμήματος. Ως αρμόδιο τμήμα, οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση στις
διατάξεις του νόμου, που αφορούν την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
Αρμόδιος και Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων (DSO) ορίζεται ο Διευθυντής
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR, ο οποίος μεριμνά για την
τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού της Εταιρείας με σκοπό την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο ανωτέρω δικαιούται να εξουσιοδοτεί
συνεργάτες – υπαλλήλους του τμήματός του για την διεκπεραίωση εργασιών
σχετιζόμενων με την συλλογή,τήρηρη και επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια
και θα διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτά ως απόρρητα.

3

Γενικές διατάξεις

3.1 Τήρηση νομοθεσίας / Αρχές προστασίας
Η νομιμότητα της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα διέπεται από τον Ελληνικό Νόμο περί δεδομένων προσωπικού
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χαρακτήρα, ήτοι τον Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους
3471/2006 και 3917/2011 για την προστασία των δεδομένων.

3.2 Επεξεργασία δεδομένων από τρίτο - εκτελούντα και
διαβίβαση
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων από πρόσωπο που δεν εργάζεται στην RBGR υπό τη μορφή παροχής
υπηρεσιών («επεξεργασία δεδομένων από τρίτο - εκτελούντα»), αυτό θα
πρέπει να γνωστοποιείται προηγουμένως στο υποκείμενο των δεδομένων. Η
συμμόρφωση στο παρόντα κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων θα
εποπτεύεται και ελέγχεται τακτικά από τον Διευθυντή Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR.
Πριν από οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εντός ή εκτός του Ομίλου της Bosch), θα
πρέπει να ελέγχεται η νομιμότητα της διαδικασίας αυτής από τον
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR
Ό,τι ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από τρίτο - εκτελούντα,
ισχύει εξίσου και για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο
λήπτης των δεδομένων ανήκει στον Όμιλο της Bosch και αναθέσει σε τρίτο
την επεξεργασίας τους θα λαμβάνεται υπόψη η κείμενη ελληνική νομοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.3 Μέτρα ασφαλείας
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας τους με την συνδρομή
κατάλληλων μέσων τελευταίας τεχνολογίας.
1. Απαγόρευση της εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες στον
χώρο των πληροφοριακών συστημάτων (έλεγχος εισόδου).
2. Απαγόρευση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες (έλεγχος χρήσης).
3. Διασφάλιση αποκλειστικής πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων
χρηστών στα δεδομένα για τα οποία διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης,
και διασφάλιση ότι αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν
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μπορούν να αναγνωστούν, αντιγραφούν, αποσταλούν ή διαγραφούν χωρίς
προηγούμενη εξουσιοδότηση του αρμόδιου Διευθυντή Ανθρωπίνου
Δυναμικού της RBGR (έλεγχος πρόσβασης).
4.Διασφάλιση ότι κατά τη μετακίνηση ή μεταφορά των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε φορητά μέσα αποθήκευσης δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση του αρμόδιου Διευθυντή
Ανθρωπίνου Δυναμικού της RBGR (έλεγχος μετάδοσης).
5. Διασφάλιση ότι σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να ελεγχθεί και
να καθοριστεί εάν και από ποιον καταχωρούνται, τροποποιούνται ή
διαγράφονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα
προσωπικών δεδομένων (έλεγχος καταχώρησης).
6. Διασφάλιση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
υπόκεινται σε επεξεργασία από τρίτο - εκτελούντα, μπορούν να
επεξεργαστούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR (έλεγχος εργασιών).
7. Διασφάλιση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται
από συμπτωματικές φθορές ή απώλειες (έλεγχος διαθεσιμότητας).
8. Διασφάλιση ότι τα δεδομένα που συλλέγονται για διαφορετικούς
σκοπούς επεξεργάζονται χωριστά (έλεγχος διαχωρισμού).
Ένα μέσο διασφάλισης των μέτρων 2 έως 4 ειδικότερα είναι η χρήση
τεχνικών κρυπτογράφησης τελευταίας τεχνολογίας.
Επίσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να καταγράφονται τα στοιχεία του
εκάστοτε εξουσιοδοτημένου χρήστη, που μπαίνει στο σύστημα τήρησης και
διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αναφορά στο χρόνο
πρόσβασης και στην εργασία του.
Για τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων, τα οποία τηρούνται εφόσον
ισχύει μία εκ των εξαιρέσεων του άρθρου 7 παρ.2 του νόμου περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρούνται
επιπλέον μέτρα ασφαλείας λόγω της φύσης τους (ως ευαίσθητων
δεδομένων):
- φυλετική και εθνική ταυτότητα
- πολιτικές απόψεις
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- θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
- συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
- υγεία
- ερωτική ζωή

4.Υποχρέωση
Όλοι οι εσωτερικοί εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες που ασχολούνται με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωμένοι να
συμμορφώνονται στις διατάξεις του ελληνικού νόμου περί προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ομοίως, θα πρέπει να διασφαλίζεται η
τήρηση της υποχρέωσης αυτής και από τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες.

5.Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων
Ο αρμόδιος Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων Διευθυντής Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR θα μεριμνά εγκαίρως και προσηκόντως,
ώστε να γνωστοποιούνται και διασφαλίζονται στα υποκείμενα των
δεδομένων τα ακόλουθα δικαιώματά τους, που αφορούν στα προσωπικά τους
δεδομένα:
5.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το υποκείμενο δύναται να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης όπως
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 του Νόμου περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997) και ειδικότερα
δικαιούται να ενημερωθεί από τον Διευθυντή Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR για την ταυτότητα του, τον
σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες
αποδεκτών των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος
πρόσβασης.
5.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα
πρόσβασης όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 του Νόμου περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997) και
ειδικότερα να ζητήσει και να λάβει από τον Διευθυντή
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR πληροφορίες για
τους αποκλειστικά απαριθμημένους κάτωθι λόγους, ήτοι για τα
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αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα του, την προέλευσή τους, τον
σκοπό της επεξεργασίας τους καθώς και τον αποδέκτη ή τις
κατηγορίες των αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το
χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή
του, την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, την
διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση των δεδομένων των οποίων η
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Νόμου
2472/1997 καθώς και για την κοινοποίηση σε τρίτους στους
οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα κάθε διόρθωσης,
διαγραφής ή δέσμευσης, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον και δεν
απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες.
5.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Το υποκείμενο μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης όπως
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 13 του Νόμου περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997) και ειδικότερα
δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας Διευθυντή
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας RBGR την διόρθωση,
προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή
των προσωπικών του δεδομένων,.
5.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Το υποκείμενο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλέσει
την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του
δεδομένων, όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο ια του
Νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(Ν.2472/1997), τα αποτελέσματα της οποίας (ανάκλησης) δεν
έχουν αναδρομική ισχύ.

6. Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στην Εταιρεία RBGR και αφορά το σύνολο
των υποκείμενων δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική
νομοθεσία μεταξύ των οποίων είναι οι υπάλληλοι και λοιποί συνεργάτες
της, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα.

Κορωπί, 30 Απριλίου 2013
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