
Βοήθεια, προστασία δεδομένων! Το έργο GDPRism 

Ναι, δεν μας είναι εύκολο. Όταν σκεφτόμαστε την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
το μυαλό μας πάει σε περιορισμούς και απαγορεύσεις. Είναι πραγματικά κρίμα… 

 

 

 

Ναι, δεν μας είναι εύκολο. Όταν σκεφτόμαστε την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
το μυαλό μας πάει σε περιορισμούς και απαγορεύσεις. Ειδικά σε επαγγελματικό επίπεδο, πολλοί 
άνθρωποι θεωρούν συνήθως την προστασία των δεδομένων εμπόδιο. Η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι ο βαρετός καλεσμένος του πάρτι, όπου οι συζητήσεις σταματούν 
ξαφνικά και όλοι τον κοιτούν με γουρλωμένα μάτια όταν κάνει την εμφάνισή του. Το αναγκαίο 
κακό, χωρίς παιγνιώδη διάθεση, στην κλίμακα της εταιρικής δημοτικότητας ακολουθεί αμέσως μετά 
τον έλεγχο και το τμήμα συμμόρφωσης.  

Και αυτό πραγματικά είναι κρίμα. Επειδή στον πυρήνα της η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνει το προσωπικό μας δικαίωμα στον πληροφοριακό 
αυτοκαθορισμό. Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ήδη το δικαίωμα κάθε ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) απλώς συγκεκριμενοποιεί αυτό το 
θεμελιώδες δικαίωμα.  

Ας αφήσουμε για λίγο το επαγγελματικό πλαίσιο και ας αναλογιστούμε χωρίς πολλές σκέψεις σε 
ποιες περιπτώσεις στην ιδιωτική μας ζωή έχουμε ήδη μοιραστεί πληροφορίες μας με άλλους 
οργανισμούς και εταιρείες. Δεν απαιτούμε από αυτές τις εταιρείες και τους οργανισμούς να είναι 
αντίστοιχα ευαίσθητες με τα προσωπικά μας δεδομένα; Και δεν έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε 
ποιος επεξεργάζεται ποια δεδομένα μας, για ποιο σκοπό και τι τα κάνει; Αυτό ρυθμίζει ουσιαστικά ο 
ΓΚΠΔ. Και τα ίδια τα δικαιώματα που έχουμε όσον αφορά τα δικά μας προσωπικά δεδομένα στον 
ιδιωτικό μας χώρο είναι οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα δεδομένα των άλλων όταν 
βρισκόμαστε σε επαγγελματικό πλαίσιο.  

Αλλά, ναι, δεν μας είναι εύκολο. Εξάλλου, τι σημαίνουν αυτοί οι κανονισμοί για μένα προσωπικά 
στην καθημερινή μου επαγγελματική ζωή; Όσοι και όσες δεν ασχολούνται εντατικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αισθάνονται ανασφαλείς και νιώθουν γρήγορα 
ότι ξεπερνά τις δυνάμεις τους. 

Και σε αυτό ακριβώς το σημείο θέλουμε να παρέχουμε την υποστήριξή μας...  

Το έργο GDPRism έχει ως στόχο να υποστηρίξει οργανώσεις και εκπαιδευτές ενηλίκων στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων με τρόπο συμβατό με την προστασία των δεδομένων. Ομάδα-
στόχος του έργου είναι επομένως βασικά οι εργαζόμενοι/ες που είναι υπεύθυνοι/ες για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και εκπαιδευτικών προσφορών.  

Ειδικότερα, το έργο διδάσκει αφενός τα βασικά, ώστε οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της 
εκπαίδευσης να μπορούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και να τις εφαρμόσουν στη δική τους 
οργάνωση. Αφετέρου, το έργο τεκμηριώνει και καθιστά διαθέσιμες συγκεκριμένες οδηγίες, λίστες 
ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί προστασίας 
δεδομένων στην καθημερινή ζωή. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επιλογή των 



κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία, την παράδοση και την παρακολούθηση 
των μαθημάτων σύμφωνα με τα κριτήρια προστασίας δεδομένων.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.gdprism.eu 

 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα θα βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
τρέχουσες εργασίες του έργου. 

 

Σχετικά με το έργο 

Το GDPRism είναι μια συνεργασία με τους οργανισμούς Medienkompetenz Team e.V. (Γερμανία) και 
Educommart (Ελλάδα).  


