
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ε 

Επειδή τα γραπτά  

μένουν…ακόμα κι αν 

σβηστούν!!! 

Γι αυτό πριν δημοσιεύσεις 

ΣΚΕΨΟΥ ΔΙΠΛΑ!! 



ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

Όπως και στην πραγματική ζωή, έτσι και στον 

ψηφιακό κόσμο κάθε ενέργεια μας αφήνει ένα 

αποτύπωμα το οποίο μπορεί να μας ακολουθήσει 

ακόμα και μήνες μετά από μια ενέργεια μας στο 

διαδίκτυο. Πώς ακριβώς συμβαίνει όμως αυτό και 

τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε όσο 

είναι δυνατόν αυτό το ψηφιακό αποτύπωμά μας; 

Το διαδίκτυο σου προσφέρει 

τη δυνατότητα να 

δημοσιοποιήσεις προσωπικά 

σου δεδομένα με όποιο 

τρόπο εσύ επιθυμείς. 



  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ είναι κάθε 

πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως για παράδειγμα: 

  το όνομά και το επώνυμό σου 

 η διεύθυνση κατοικίας σου 

 το τηλέφωνό σου 

 η ηλεκτρονική διεύθυνσή σου 

 τα ενδιαφέροντά σου 

 οι επιδόσεις σου στο σχολείο 

 οι φωτογραφίες σου 

 

  Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΟΥ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ! 

 Γι’ αυτό πρέπει να μπορείς να επιλέγεις ποιες 

πληροφορίες δίνεις στους άλλους και ποιες κρατάς 

μόνο για τον εαυτό σου.  

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 



Μερικές φορές τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σου 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ αφορούν ιδιαίτερα 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ  στοιχεία της ιδιωτικής ζωής 

όπως είναι:  

 Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

 Πολιτικές πεποιθήσεις  

 Δεδομένα σχετικά με την υγεία  

 Η φυλετική ή εθνική  προέλευση 

 Η συμμετοχή  σε συνδικαλιστική οργάνωση 

 Γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα 

που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

αποκλειστικά για την ταυτοποίηση ενός 

ατόμου 

ΤΑ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 



 

 Για όλους μας υπάρχουν πράγματα που δεν 

θα θέλαμε να μοιραστούμε με άλλους 

ανθρώπους. Όχι απαραίτητα επειδή πρέπει 

να τα κρατήσουμε κρυφά, αλλά επειδή 

αποτελούν αποκλειστικά προσωπική μας 

υπόθεση.  

 Υπάρχουν φορές που μπορεί να θες να 

παραμείνεις εντελώς «ανώνυμος». Και να 

νιώθεις ασφαλής ότι δεν υπάρχει κάποιος 

που ξέρει τα πάντα για τη ζωή σου ή είναι σε 

θέση να παρακολουθεί όλες σου τις 

δραστηριότητες.  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γι’ αυτό πρέπει να μπορείς να επιλέγεις ποιες πληροφορίες δίνεις στους άλλους και 

ποιες κρατάς μόνο για τον εαυτό σου.  



Ο όρος «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα πράξεων που 

πραγματοποιούνται σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα.  

Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, 

οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, 

προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, 

αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διάδοση 

ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή 

συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή 

καταστροφή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; 



ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

Πολλές από τις καθημερινές σου δραστηριότητες βασίζονται στην επεξεργασία των προσωπικών 

σου δεδομένων: 

 Η φόρμα που συμπληρώνεις για συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό. 

 Το σχολείο σου τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις σου. 

 Ο αθλητικός σύλλογος στον οποίο είσαι μέλος τηρεί τα στοιχεία που έδωσες. 

 Το προφίλ σου στο facebook περιέχει πληροφορίες για τους φίλους σου, τα ενδιαφέροντά σου, 
αλλά και φωτογραφίες σου. 



ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ 

 Όταν δεν έχουμε ενεργοποιήσει 

τις ρυθμίσεις απορρήτου στα 

κοινωνικά δίκτυα που 

χρησιμοποιούμε 

 Μέσω σχολίων ή φωτογραφιών 

που μας αφορούν 

 Μέσω εφαρμογών που 

κατεβάζουμε  



ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ; 

 Ενεργοποιούμε τις ρυθμίσεις απορρήτου των 
κοινωνικών  δικτύων που χρησιμοποιούμε 

 Σκεφτόμαστε διπλά πριν αναρτήσουμε κάτι 
στο διαδίκτυο 

 ΔΕΝ χρησιμοποιούμε κωδικούς που είναι 
εύκολοι στην απομνημόνευση 

  Αλλάζουμε κωδικούς σε τακτά χρονικά 
διαστήματα 

 Κρατάμε τους κωδικούς μας μυστικούς 



 Όταν κάποιος σου ζητά να του δώσεις 
προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το 
δικαίωμα να γνωρίζεις ακριβώς την 
ταυτότητά του, τον σκοπό για τον οποίο 
χρειάζεται τα δεδομένα σου, σε ποιους θα 
τα στείλει, καθώς και ποιοι θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτά. 

 Έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις ποια 
δεδομένα τηρούν οι άλλοι (οργανισμοί ή 
άτομα) για σένα και μπορείς να τους 
ζητάς να σε ενημερώνουν για αυτό. 

 Έχεις το δικαίωμα να ζητάς τη διαγραφή 
ή τη διόρθωση των προσωπικών σου 
δεδομένων, όταν θεωρείς ότι η 
πληροφορία αυτή σε θίγει ή είναι 
λανθασμένη ή όταν διαφωνείς με την 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων. 

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ; 



 

 Αν δεν προσέξεις πώς και πού τα 
δημοσιοποιείς ή αν πέσουν σε λάθος χέρια, 
τα προσωπικά σου δεδομένα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από κάποιους για να σε 
δυσφημίσουν ή να σε φέρουν σε δύσκολη 
θέση, αποκαλύπτοντας ιδιωτικές σου 
στιγμές. 

 Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να 
δυσκολέψουν τη ζωή σου στο μέλλον, π.χ. 
όταν θα ψάχνεις για δουλειά ή θα θέλεις να 
σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο ή να πάρεις 
δάνειο από μία τράπεζα.  

 Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να πέσεις 
ακόμα και θύμα υποκλοπής ταυτότητας 
(δηλαδή κάποιος που έχει τα δεδομένα 
σου μπορεί να προσποιείται ότι είσαι εσύ) 
ή θύμα παρενόχλησης και εξαπάτησης. 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  

ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



• Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ και στη χώρα μας 
ο νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων στην 
ΕΕ.  

• O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 
Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection 
Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον 
οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, 
επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα 
κάθε μορφής.  

• Ο GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, 
μεταβιβάζονται και γενικότερα επεξεργάζονται τα 
προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο 
μπορούμε να τα προστατεύουμε.  

• 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ (GDPR) 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 

                                                                                                                           



ΗΛΙΚΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

https://saferinternet4kids.gr/nea/%ce%bf%ce%b9-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%87/attachment/gdpr-2/


 Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σύνολο 
αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών 
σχέσεων.  

 Ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται επίσης 
για να περιγράψει ιστοσελίδες οι οποίες 
επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα 
στους χρήστες, πχ. με σχόλια, 
φωτογραφίες. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 



ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ; 

 Ποιός θα την δει; 

 Με ποιόν άλλο τη μοιράζομαι; 

 Τι θα μάθουν για εμένα; 

 Τι θα μάθουν για τους υπόλοιπους που 
απεικονίζονται στην εικόνα;  

 Θέλουν όσοι απεικονίζονται στην 
εικόνα να τους αναρτήσω; 



 Δημιουργούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης 
και τους κρατάμε μυστικούς  

 Αποσυνδεόμαστε από ιστοσελίδες 

 Σκεφτόμαστε καλά πριν κοινοποιήσουμε 
οτιδήποτε  

 Δεν απαντάμε σε γράμματα που δεν ξέρουμε 
από ποιον έρχονται  

 Δεν δίνουμε τα στοιχεία μας σε οποιονδήποτε 

 Διαβάζουμε προσεκτικά την πολιτική 
ιδιωτικότητας στις ιστοσελίδες που 
επισκεπτόμαστε. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

 Θα πρέπει να αλλάζονται  τακτικά οι  κωδικοί 
πρόσβασης και να χρησιμοποιούνται  διαφορετικοί 
κωδικοί για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.  

 Να απενεργοποιείται η ρύθμιση απομνημόνευσης του 
κωδικού πρόσβασης και του email  κάθε φορά που 
αποκτάται  πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
από άλλο υπολογιστή. 

 Να γίνεται  πάντα αποσύνδεση από τον προσωπικό  
λογαριασμό. 

 Να μην ανοίγονται ύποπτοι σύνδεσμοι που  
κοινοποιούν άλλοι στο προφίλ σας.  



Ανδριέλη Δήμητρα, Ανδριέλη Μαριάννα, Αρμούτη Ελπινίκη, Βασιλειάδης Νικόλαος, Βιλδέρη Θεοδώρα, Ζεμπόγλου 
Παναγιώτης, Ιορδανίδης Παναγιώτης, Ιωαννίδου Μαριαλένα, Καβαλιέρου Αγγελική, Καρβουνίδου Μάρθα, Κόλκα Μαρία, 
Κοσμάτου Άννα, Κωνσταντινίδης Κίμων, Λύσσα Αφροδίτη-Μαρία, Μπαβέλη Ελένη, Μυλωνά Τάνια, Παναγιωτίδης Δαμιανός, 
Πατρίδου Εύα, Σιάμη Ελίνα, Σκεύα Δήμητρα, Σούνογλου Δημήτρης, Σωτηρίου Παντελής, Τοπουζλή Ηλέκτρα, Τσουμάνη 
Γεωργία, Χουρβουλιάδου Σίσσυ 

 

Την παρουσίαση επιμελήθηκαν  

οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου και 2ου τμήματος της Ε΄ τάξης του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη 

 



ΠΗΓΕΣ:  
HTTPS://SAFERINTERNET4KIDS.GR/DIATHESIMES-PAROUSIASEIS/ 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / WWW.DPA.GR 

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ/ IFEMERIDA.GR 

GIF IMAGES ΑΠΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 


