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Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό

Αυτός ο οδηγός σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει στην 
πορεία σας προς τη συμμόρφωση με τον Γενικό κανονισμό 
για την προστασία δεδομένων (GDPR), με συγκεκριμένα 
παραδείγματα και λίστες εκκρεμοτήτων. Αν και δεν 
είναι εξαντλητικός, θα σας δώσει μια καλή ιδέα για τις 
διαδικασίες και τους παράγοντες που θα πρέπει να έχετε 
υπόψη σας από τις 25 Μαΐου 2018, όταν και θα τεθεί σε 
ισχύ ο κανονισμός GDPR.

Ο κανονισμός GDPR ισχύει για τα ιδρύματα που 
έχουν φυσική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και τους οργανισμούς που παρέχουν αγαθά 
και υπηρεσίες σε πολίτες της ΕΕ ή που συλλέγουν 
και αναλύουν δεδομένα τα οποία σχετίζονται 
με κατοίκους της ΕΕ. Αν η έδρα του ιδρύματός 
σας είναι εκτός της ΕΕ, θεωρήστε αυτόν τον 
οδηγό συμμόρφωσης με τον κανονισμό 
GDPR μια προσέγγιση βέλτιστης πρακτικής.
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Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, δημιουργούνται τεράστιοι όγκοι 
δεδομένων για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια από τους νέους σπουδαστές. 
Αυτά τα δεδομένα έρχονται να προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα τεράστιο 
όγκο δεδομένων τον οποίο ήδη χειρίζονται αυτοί οι οργανισμοί ως κάτοχοι 
δεδομένων.

Η εκπαίδευση είναι μια ιστορία 
δεδομένων 

Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τη 
λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να υπάρχουν σαφείς και καλά τεκμηριωμένες 
διαδικασίες για κάθε αρχείο που υποβάλλεται σε επεξεργασία.

Επιπλέον, αυτές οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται 
στην περίοδο φοίτησης ενός σπουδαστή στο ίδρυμά σας. Θα 
πρέπει να προβλέπονται τεκμηριωμένες πολιτικές προστασίας, 
διατήρησης και επεξεργασίας για τις βάσεις δεδομένων, τα 
αρχεία, ακόμα και την ηλεκτρονική αλληλογραφία, μετά την 
αποφοίτηση.

Προσδιορίζοντας την πορεία των 
δεδομένων 
Οι πληροφορίες που δημιουργούνται και υποβάλλονται 
σε επεξεργασία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξυπηρετούν 
πολλούς σκοπούς, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα 
σπουδών, τις γνώσεις, δηλαδή, τις οποίες μοιράζονται οι 
εκπαιδευτικοί με τους σπουδαστές, όπως αυτές διανθίζονται 
μέσα από τις ιδέες που διατυπώνουν οι τελευταίοι καθώς 
ακολουθούν το ταξίδι τους στη μάθηση.

Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο σύνολο δεδομένων: οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι οργανισμοί για τους 
εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές, καθώς και για τις 
επιδόσεις του ιδρύματος. Προσθέστε σε αυτές τις πληροφορίες 
που συλλέγονται στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών 
–από γονείς, σχολικές νοσοκόμες, διευθυντές, συμβούλους και 
εξωτερικούς φορείς– και έχετε μια φαινομενικά ατελείωτη ροή 
δεδομένων στον οργανισμό, ένα μεγάλο μέρος των οποίων 
συνιστούν προσωπικά δεδομένα.

Όπως κάθε διαχειριστής γνωρίζει, αυτό το δεύτερο σύνολο 
δεδομένων είναι εξίσου σημαντικό για ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα όσο και η βασική του εκπαιδευτική αποστολή. Γίνεται 
μέρος της πορείας προς τον κανονισμό GDPR που βιώνουν οι 
σπουδαστές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς καθώς αποκτούν 
και ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω των εργαλείων 
μάθησης και των υπηρεσιών επικοινωνίας που παρέχουν τα 
σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Τι κάνετε με όλα αυτά τα δεδομένα; 
Ως ο κάτοχος των δεδομένων, υπόκεισθε ήδη σε ισχύουσα 
νομοθεσία η οποία επιβάλλει τον προσεκτικό χειρισμό και την 
επεξεργασία των δεδομένων που κατέχετε και διαχειρίζεστε. 
Αν και υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον κανονισμό GDPR αναφορικά με το πώς, γιατί και σε 
ποιους πρέπει να κοινοποιείτε τμήματα των δεδομένων –όπως 
ρυθμιστικές και κρατικές αρχές επιπροσθέτως τυχόν τρίτων 
μερών, παραδείγματος χάριν, ασφαλιστικών φορέων– αλλά 
και το πώς να τα επεξεργάζεστε και να τα αναλύετε, κατά πάσα 
πιθανότητα εφαρμόζετε ήδη αρκετές πολιτικές προστασίας 
δεδομένων και απορρήτου. 

Είναι, όμως, αρκετές για να προστατεύουν τα προσωπικά και 
ευαίσθητα στοιχεία που χειρίζεστε;
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Εισαγωγή στον 
κανονισμό GDPR
Από τις 25 Μαΐου 2018, πολλοί οργανισμοί, ακόμα και εκείνοι με έδρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), θα πρέπει να λογοδοτούν για όλα τα δεδομένα τους 
σύμφωνα με έναν νέο κανονισμό της ΕΕ, τον Γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων (GDPR).

Στόχος του κανονισμού είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων 
των πολιτών της ΕΕ και η εναρμόνιση όλων των νόμων περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Ο κανονισμός GDPR θα επηρεάσει τους 
τύπους των δεδομένων που κατέχετε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιείτε, 
το πού τα αποθηκεύετε και το χρονικό διάστημα διατήρησής τους.

Γιατί είναι σημαντικός  
ο κανονισμός GDPR;
Η πορεία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος συχνά αντικατοπτρίζει το μαθησιακό 
ταξίδι ενός σπουδαστή, το οποίο χαρακτηρίζεται από ορόσημα που 
σημειώνονται και αξιολογούνται σε κάθε στάδιο. Ορισμένες φορές, τα δεδομένα 
που δημιουργούνται παραμένουν ίδια για χρόνια, ενώ άλλες μεταβάλλονται 
ταχύτατα καθώς οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν την πορεία 
τους στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης.

Ο κανονισμός GDPR καθιερώνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, 
εκχωρώντας στα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ευρώπη 
δικαιώματα επί των εν λόγω δεδομένων.

Στις βασικές αλλαγές που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Προσωπικό 
απόρρητο
 
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν 
δικαίωμα:

•   Να αποκτούν πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα τους

•   Να διορθώνουν λάθη στα 
προσωπικά δεδομένα τους

•   Να διαγράφουν τα προσωπικά 
δεδομένα τους

•   Να εναντιώνονται στην 
επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων τους

•   Να εξάγουν τα δικά τους 
προσωπικά δεδομένα

Έλεγχοι και 
γνωστοποιήσεις
 
Θα πρέπει:

•   Να προστατεύετε τα προσωπικά 
δεδομένα εφαρμόζοντας 
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας

•   Να γνωστοποιείτε τις 
παραβιάσεις προσωπικών 
δεδομένων στις αρχές

•   Να τεκμηριώνετε τον τρόπο 
με τον οποίο επεξεργάζεστε 
τα δεδομένα

•   Να τηρείτε αρχεία με 
αναλυτικές πληροφορίες 
για την επεξεργασία των 
δεδομένων και τη συγκατάθεση*

 

Διαφανείς  
πολιτικές
 
Θα κληθείτε:

•   Να παράσχετε σαφή 
γνωστοποίηση αναφορικά  
με τη συλλογή δεδομένων

•   Να περιγράφετε τους σκοπούς 
της επεξεργασίας και τις 
περιπτώσεις χρήσης

•   Να καθορίσετε πολιτικές 
διατήρησης και διαγραφής  
των δεδομένων

•   Να περιγράψετε πώς θα 
μπορούν οι πελάτες να  
ασκούν τα δικαιώματά τους 
δυνάμει του κανονισμού GDPR

IT και 
εκπαίδευση
 
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα  
θα πρέπει:

•   Να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό και τους 
εργαζομένους που είναι 
υπεύθυνοι για θέματα 
απορρήτου, για παράδειγμα, 
τους διευθυντές των 
ιδρυμάτων ή το προσωπικό IT

•   Να ελέγξουν και να 
ενημερώσουν τις πολιτικές 
προστασίας δεδομένων 
που σχετίζονται με τους 
σπουδαστές, το προσωπικό 
και τους εξωτερικούς 
συνεργάτες

•   Να ορίσουν έναν Υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων (αν 
απαιτείται)

•   Να συνάπτουν και να 
διαχειρίζονται συμβάσεις 
με προμηθευτές που 
συμμορφώνονται 
με τον κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όλων 
των προμηθευτών και των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών

*Ο κανονισμός GDPR περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τα παιδιά. Προβλέπει γενικά 
ότι η συγκατάθεση των παιδιών πρέπει να είναι "ρητή". Ο κανονισμός GDPR ορίζει την ηλικία της 
συγκατάθεσης, όσον αφορά την online δραστηριότητα, στα 16 έτη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
μπορούν να ορίσουν κατά την κρίση τους την ηλικία της συγκατάθεσης μεταξύ των 13 και των 16 ετών.
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Πώς επηρεάζεστε εσείς από 
τον κανονισμό GDPR;
Πώς μπορείτε να ευθυγραμμίσετε αυτούς τους νέους κανόνες με το γεγονός 
ότι πολλά άτομα σε ένα ίδρυμα χρειάζονται καθημερινά πρόσβαση σε 
δεδομένα;
Ο κανονισμός GDPR παρέχει το πλαίσιο για να διαχειρίζεστε και να 
προστατεύετε αυτά τα δεδομένα, καθιερώνοντας ταυτόχρονα συνεπείς 
πολιτικές και πρακτικές. Εναπόκειται σε εσάς να διαμορφώσετε ένα πλαίσιο 
για τον κανονισμό GDPR που να είναι αποτελεσματικό για το δικό σας ίδρυμα.

Ο κανονισμός 
GDPR επιβάλλει:

Ενισχυμένα δικαιώματα επί των 
προσωπικών δεδομένων
Ο κανονισμός GDPR αυξάνει την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών, εντός 
της ΕΕ διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους:

•   Να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα και να διορθώνουν 
ανακρίβειες

•  Να διαγράφουν δεδομένα

•  Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των στοιχείων τους

•  Να μετακινούν τα δεδομένα τους

Αυξημένα καθήκοντα ως 
προς την τεκμηρίωση 
των διαδικασιών και την 
προστασία των δεδομένων
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να παρουσιάζουν 
σαφή αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης.

Υποχρεωτική αναφορά μιας 
παραβίασης δεδομένων
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναφέρουν τις 
παραβιάσεις δεδομένων εντός 72 ωρών.

Σημαντικές κυρώσεις σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, υπάρχει κίνδυνος να τους επιβληθούν 
πρόστιμα. Για να επιτευχθεί η συμμόρφωση, είναι 
σημαντικό να εξεταστούν πολλά μέτρα για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο χειρισμός 
τους να γίνεται με μεγάλη προσοχή.
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Ο κανονισμός GDPR θα επηρεάσει σημαντικά το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα. 
Καλείστε να ενημερώσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
να υλοποιήσετε ή να αυξήσετε τους ελέγχους για την προστασία των 
δεδομένων και τις διαδικασίες γνωστοποίησης σε περιπτώσεις παραβίασης, 
να αναπτύξετε εξαιρετικά διαφανείς πολιτικές και να επενδύσετε περαιτέρω 
στο IT και την εκπαίδευση.

Με το πιο ολοκληρωμένο σύνολο προσφορών 
συμμόρφωσης από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών cloud, 
το Microsoft Cloud μπορεί να διευκολύνει την πορεία σας προς 
τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Θα διαπιστώσετε ότι 
το Microsoft Cloud παρέχει τους περισσότερους πόρους, για να 
ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR. 

Έχουμε αναπτύξει μια διαδικασία για την υλοποίηση του 
κανονισμού GDPR, η οποία εστιάζει σε τέσσερα βασικά 
βήματα:

•   Προσδιορισμός. Προσδιορίστε τα προσωπικά δεδομένα 
που διαθέτετε και πού βρίσκονται

•   Διαχείριση. Αποφασίστε πώς χρησιμοποιούνται και πώς 
γίνεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

•    Προστασία. Καθιερώστε ελέγχους ασφαλείας για την 
αποτροπή, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε τρωτά 
σημεία και διαρροές δεδομένων

•    Αναφορά. Τηρήστε την απαιτούμενη τεκμηρίωση και 
διαχειριστείτε τα αιτήματα για δεδομένα και τις ειδοποιήσεις 
σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας

Τα εργαλεία και οι πόροι της Microsoft μπορούν να σας 
βοηθήσουν σε κάθε στάδιο της πορείας σας προς τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR.

Πώς θα ξεκινήσετε; Ένας 
οδηγός συμμόρφωσης 
για τον κανονισμό GDPR

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings
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Προσδιορισμός Διαχείριση

Αναφορά Προστασία
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Προσδιορισμός 
Προσδιορίστε τα προσωπικά δεδομένα που 
διαθέτετε και πού βρίσκονται.
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Υπάρχοντα δεδομένα
 
 
 
Πρόκληση 
Εκτός από την αποθήκευση και τη διαφύλαξη των 
υπαρχόντων δεδομένων με τρόπο σύμφωνο με τον 
κανονισμό GDPR, θα πρέπει να τεκμηριώσετε τον τρόπο 
με τον οποίο επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα, 
π.χ. για 1. σκοπούς συγκατάθεσης, 2. σκοπούς σύμβασης, 
3. νομικούς σκοπούς, 4. σκοπούς υγείας, 5. κοινούς 
σκοπούς, 6. αιτιολογημένους σκοπούς.

Απαιτούμενες ενέργειες
•   Προσδιορίστε τι είδους προσωπικά δεδομένα 

συλλέγονται και αποθηκεύονται.

•   Εντοπίστε τις θέσεις στις οποίες είναι αποθηκευμένα 
αυτά τα δεδομένα. Συμπεριλάβετε παρόχους υπηρεσιών 
cloud και τρίτες υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως ιστοσελίδες 
και κοινόχρηστα κέντρα υπηρεσιών. Μην ξεχάσετε 
τα αναλογικά δεδομένα, όπως τα αρχεία που είναι 
αποθηκευμένα σε αρχειοθήκες.

•   Οργανώστε και επισημάνετε τα υπάρχοντα δεδομένα 
ανάλογα με την ευαισθησία, τη χρήση, την ιδιοκτησία, 
τους διαχειριστές και τους χρήστες.

•   Τεκμηριώστε τη βάση του κανονισμού GDPR για την 
επεξεργασία.

•   Ελέγξτε τη διαδικασία εξασφάλισης συγκατάθεσης και 
ανανεώστε την, αν είναι απαραίτητο.

Υπάρχουσες συσκευές 
και θέσεις
 
Πρόκληση
Η αποθήκευση και η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 
συχνά γίνεται από μια ευρεία γκάμα συσκευών. Σε 
αυτές τις συσκευές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
επιτραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, 
smartphone, οικιακοί υπολογιστές και διαχειριζόμενα και 
μη διαχειριζόμενα περιβάλλοντα cloud. Οι προσωπικές 
και οι κινητές συσκευές δυσκολεύουν ιδιαίτερα τον 
προσδιορισμό των δεδομένων.

Απαιτούμενες ενέργειες
•   Απογράψτε και δημιουργήστε έναν κατάλογο με όλες 

τις συσκευές που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
προσωπικά δεδομένα.

•   Υποβάλετε σε έλεγχο τις προσωπικές και κινητές 
συσκευές που δεν ανήκουν στο ίδρυμά σας.

Προσδιορίστε τι έχετε 
Τα προσωπικά δεδομένα συχνά αποθηκεύονται σε 
πολλές τοποθεσίες, όπως email, έγγραφα, βάσεις 
δεδομένων, αφαιρούμενα μέσα, μετα-δεδομένα, 
αρχεία καταγραφής και αντίγραφα ασφαλείας.

Το πρώτο σας έργο είναι να προσδιορίσετε πού 
συλλέγονται και αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
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Υπάρχοντες χρήστες
 
 
 
Πρόκληση
Ο κανονισμός GDPR επιβάλλει αυστηρούς κανόνες σχετικά 
με το ποιος μπορεί να επεξεργάζεται ποια προσωπικά 
δεδομένα και πώς και πότε μπορεί να το κάνει. Πριν από 
την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να 
διασφαλίσετε ότι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά έχουν 
και το ανάλογο δικαίωμα, τόσο εντός όσο και εκτός του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Απαιτούμενες ενέργειες
•   Προσδιορίστε και δημιουργήστε έναν κατάλογο με όλους 

τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών, 
του προσωπικού και όλων των εξωτερικών συνεργατών, 
που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα.

Υφιστάμενοι εξωτερικοί 
συνεργάτες
 
Πρόκληση
Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να κοινοποιούνται μόνο 
στα άτομα που έχουν αντίστοιχη εξουσιοδότηση και το 
ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση σε αυτά. Αυτό ισχύει για 
όλους τους εμπλεκομένους, τόσο εντός όσο και εκτός του 
οργανισμού. Σκεφτείτε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τροφοδοσίας, των 
υπηρεσιών καθαρισμού και των εξωτερικών υπαλλήλων– 
που συνεργάζονται με το ίδρυμά σας.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα άτομα 
που είναι εξουσιοδοτημένα να έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα –οι εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με 
τον κανονισμό GDPR– συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. 
Αυτό σημαίνει ότι αποθηκεύουν τα δεδομένα με ασφαλή 
τρόπο, τα χρησιμοποιούν μόνο για τον αιτούμενο σκοπό 
και τα διαγράφουν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα. 

Απαιτούμενες ενέργειες
•   Προσδιορίστε και συμπεριλάβετε όλους τους 

εξωτερικούς συνεργάτες στον κατάλογο χρηστών.

•   Ελέγξτε αν συμμορφώνονται με τον κανονισμό GDPR.

•   Συνάψτε μια σύμβαση συμμόρφωσης με τον κανονισμό 
GDPR.

•   Ελέγξτε αν είναι δυνατή η κεντρική πρόσβαση στα 
δεδομένα ενώ βρίσκονται ακόμα στις εγκαταστάσεις.

Οι απατήσεις του 
κανονισμού GDPR 
 
Ο κανονισμός GDPR απαιτεί από τους 
οργανισμούς να προσδιορίσουν τα 
υπάρχοντα δεδομένα, καθώς και πού 
βρίσκονται.

Αφού γίνει απογραφή όλων των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών, 
των συσκευών και των χρηστών, μπορείτε 
να ρυθμίσετε τα συστήματα έτσι ώστε να 
συλλέγουν τα νέα δεδομένα καθώς αυτά 
λαμβάνονται.
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Διαχείριση 
Αποφασίστε πώς χρησιμοποιούνται και πώς  
γίνεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.
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Διαχείριση των νέων 
δεδομένων
 

Πρόκληση 
Ο κανονισμός GDPR θέτει το πλαίσιο το οποίο διέπει τη χρήση 
των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της 
αποστολής σας. Αν η αποστολή σας έχει σαφή προσδιορισμό, 
η ανάγκη να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα που 
σχετίζονται με αυτήν αυξάνεται.

Όταν εγγράφονται οι σπουδαστές, είναι σημαντικό να είστε 
διαφανείς ως προς το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγετε. 
Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζετε γιατί χρειάζεστε τα εν λόγω 
δεδομένα, ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα διατήρησής 
τους, πού θα αποθηκεύονται και πώς εσείς και οι άλλοι 
ενδιαφερόμενοι θα έχετε πρόσβαση σε αυτά. Κατά περίπτωση, 
θα πρέπει να ζητάτε και να εξασφαλίζετε τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία και να τηρείτε 
σχετική απόδειξη ότι η εν λόγω συγκατάθεση παραχωρήθηκε. 
Για τους σπουδαστές που δεν έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία συγκατάθεσης απαιτείται γονική συγκατάθεση. 
Όταν προσλαμβάνετε προσωπικό, θα πρέπει να παρέχετε 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας 
των προσωπικών δεδομένων.

Απαιτούμενες ενέργειες
•  Προσδιορίστε με σαφήνεια την αποστολή σας.
•   Δημιουργήστε έναν κατάλογο με τα υποκείμενα των 

δεδομένων σας.
•  Προσδιορίστε ποια προσωπικά δεδομένα απαιτούνται.
•   Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

και αναλάβετε την ευθύνη για αυτά.
•   Αποσαφηνίστε τις ρήτρες του κανονισμού GDPR στις 

συμβάσεις με τον συνεργάτη ανθρώπινου δυναμικού, 
ελέγξτε τη συγκατάθεση και ανανεώστε τις διαδικασίες, 
αν είναι απαραίτητο.

Διαχείριση συσκευών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόκληση
Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι συσκευές ποικίλλουν και 
εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Μερικά παραδείγματα 
είναι οι οικιακοί υπολογιστές των εκπαιδευτικών, τα 
smartphone και τα tablet των σπουδαστών, οι υπολογιστές 
στις σχολικές αίθουσες, οι προσωπικές συσκευές, οι 
ιδιωτικές εφαρμογές, οι μη παρακολουθούμενες εφαρμογές 
και τοποθεσίες στο cloud, οι συσκευές των εξωτερικών 
συνεργατών, τα μέσα αποθήκευσης USB και τα έντυπα αρχεία 
που είναι αποθηκευμένα σε ντουλάπια.

Προκειμένου να ικανοποιούνται οι αυστηροί κανόνες του 
κανονισμού GDPR για τη διαφύλαξη των προσωπικών 
δεδομένων, θα πρέπει να διαχειρίζεστε τις συσκευές –καθώς 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους σπουδαστές και τους 
εξωτερικούς συνεργάτες– με συνέπεια.

Απαιτούμενες ενέργειες
•  Σχεδιάστε πολιτικές για τη χρήση των συσκευών.
•   Εκπαιδεύστε το προσωπικό και τους σπουδαστές και 

ενημερώστε τους για τον κανονισμό GDPR.

•  Κάντε ελέγχους και καταγράψτε συμβάντα.

Διαχείριση των προσωπικών δεδομένων
Το πρώτο βήμα στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων είναι 
να καθορίσετε κατ' αρχάς τους λόγους για τους οποίους πρέπει να 
τα συλλέγετε. Αναρωτηθείτε πώς συμβάλλει αυτό στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Σκεφτείτε πώς θα πρέπει να συγκεντρώνονται, πού θα 
αποθηκεύονται, ποιοι φορείς θα υποστηρίξουν αυτήν τη διαδικασία, 
ποιος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά και πώς θα καταστήσετε 
δυνατή την τροποποίηση και τη διαγραφή τους.
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Διαχείριση χρηστών
 
Πρόκληση
Ενώ η διαδικασία προσδιορισμού παρέχει πληροφορίες για τη 
βάση δεδομένων των χρηστών σας, η διαδικασία διαχείρισης 
σας βοηθά να οργανώσετε τους χρήστες σε έξυπνες λίστες, 
ώστε να μπορείτε να εκχωρείτε δικαιώματα, να εφαρμόζετε 
ασφαλείς πολιτικές σύνδεσης και να παρακολουθείτε την 
πρόσβαση. 

Όταν οι χρήστες αποχωρούν από το ίδρυμά σας, η πρόσβασή 
τους σε όλους τους πόρους του ιδρύματος θα πρέπει να 
διακόπτεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποφεύγονται 
οι διαρροές.

Απαιτούμενες ενέργειες
•  Οργανώστε τους χρήστες σε ομάδες ασφαλείας.
•  Καθορίστε δικαιώματα και πολιτικές.
•  Εφαρμόστε πολιτικές.
•   Εκπαιδεύστε τους σπουδαστές, το προσωπικό και τους 

εξωτερικούς συνεργάτες στη σωστή χρήση των δεδομένων.

Διαχείριση της ιστοσελίδα σας
 
Πρόκληση
Οι online δραστηριότητες είναι ουσιαστικό κομμάτι 
των προωθητικών σας ενεργειών για την προσέλκυση 
προσωπικού και σπουδαστών. Έχετε καθήκον να εγγυάστε 
την ασφάλεια στις online πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε.

Απαιτούμενες ενέργειες
•   Ελέγξτε τα δεδομένα που συλλέγει αυτόματα η 

ιστοσελίδα σας.
•  Προσδιορίστε τα cookies πρώτου και τρίτου παρόχου.
•  Ελέγξτε τις online φόρμες για ολοκληρωμένη ασφάλεια.
•   Ελέγξτε τις διαδικασίες παραχώρησης συγκατάθεσης για 

σκοπούς συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR.
•   Δημιουργήστε μια δήλωση απορρήτου στην οποία να 

τεκμηριώνονται τα εξής:
    - Ποιες πληροφορίες συλλέγονται
    - Ποιος τις συλλέγει
    - Πώς συλλέγονται
    - Γιατί συλλέγονται
    - Πώς θα χρησιμοποιηθούν
    - Σε ποιους θα κοινοποιηθούν
    - Πώς θα επηρεαστούν τα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα
    -  Αν η προβλεπόμενη χρήση είναι πιθανό να προκαλέσει 

την εναντίωση ή τη διαφωνία των φυσικών προσώπων

Οι απαιτήσεις του 
κανονισμού GDPR 
 
Ο κανονισμός GDPR καθορίζει 
τον τρόπο χρήσης των 
προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και τον τρόπο 
πρόσβασης σε αυτά.
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Προστασία 
Καθιερώστε ελέγχους ασφαλείας 
για την αποτροπή, τον εντοπισμό 
και την ανταπόκριση σε τρωτά 
σημεία και διαρροές δεδομένων.
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Δεδομένα
 
 
 
 
Πρόκληση 
Ο κανονισμός GDPR δεν είναι ο προορισμός: είναι 
ένα διαρκές ταξίδι. Απαιτεί από εσάς να λογοδοτείτε 
συνεχώς, να αποκρίνεστε γρήγορα όταν χρειάζεται 
και να προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα όπως 
αυτά διέρχονται από το ίδρυμά σας.

Απαιτούμενες ενέργειες

•  Κρυπτογραφείτε τα δεδομένα και τα email.

•  Προστατεύετε τα δεδομένα στις συσκευές (MAM).

•  Αποθηκεύετε τα δεδομένα με ασφάλεια.

•   Προσθέτετε δικαιώματα σε μεμονωμένα αρχεία 
και email.

•   Παρακολουθείτε τις εισβολές, τις μολύνσεις από ιούς, 
τις κλοπές και την αφύσικη συμπεριφορά.

Συσκευές, θέσεις 
και εφαρμογές
 
Πρόκληση
Οι συσκευές και οι εφαρμογές αγγίζουν σχεδόν κάθε 
πτυχή των δεδομένων σας. Μπορούν να βρίσκονται 
στο τοπικό σας δίκτυο (LAN), σε κινητές συσκευές, 
σε συσκευές σε άλλες τοποθεσίες, όπως στο σπίτι ή 
στην πανεπιστημιούπολη, καθώς και σε συσκευές 
και εφαρμογές στο cloud. Κάθε συσκευή και εφαρμογή 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Απαιτούμενες ενέργειες

•    Προστατεύστε το δίκτυο LAN με λογισμικό 
προστασίας από ιούς, firewall και φυσικά μέσα.

•   Κρυπτογραφήστε συσκευές, μονάδες δίσκου και μέσα 
αποθήκευσης USB.

•   Εκπαιδεύστε τους σπουδαστές και το προσωπικό στη 
βέλτιστη χρήση των οικιακών υπολογιστών.

Προστασία των χρηστών, των δεδομένων και 
των συσκευών 
Η ασφάλεια είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία προσοχής στον σημερινό 
ψηφιακό κόσμο.

Οι απαιτήσεις του κανονισμού GDPR περιλαμβάνουν φυσική προστασία, 
ασφάλεια δικτύου, ασφάλεια αποθήκευσης, ασφάλεια υπολογιστών, διαχείριση 
ταυτότητας, έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογράφηση και μετριασμό των κινδύνων. 
Ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείτε τα συστήματα, εντοπίζετε 
τυχόν παραβιάσεις, εκτιμάτε τον αντίκτυπο των παραβιάσεων, αντιδράτε και 
αποκαθιστάτε τα προβλήματα.
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Οι απαιτήσεις του 
κανονισμού GDPR  
 
Ο κανονισμός GDPR θέτει τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για την καθιέρωση ελέγχων 
ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή, 
τον εντοπισμό και την ανταπόκριση 
σε τρωτά σημεία και διαρροές δεδομένων.

Χρήστες
 
Πρόκληση

Αφού προσδιορίσετε τους χρήστες και τους 
οργανώσετε σε ομάδες ασφαλείας με καθορισμένα 
δικαιώματα και πολιτικές, μπορείτε να προσθέσετε 
επιπλέον μέτρα προστασίας, όπως έλεγχο πρόσβασης 
και διαχείριση ταυτότητας, για να πετύχετε τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR.

Απαιτούμενες ενέργειες

•   Ελέγξτε τις πολιτικές για τους κωδικούς πρόσβασης 
και τις επιλογές σύνδεσης.

•  Παράσχετε εκπαίδευση και αυξήστε την επίγνωση.

Δοκιμή
 
Πρόκληση

Αφού εφαρμόσετε τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
θα πρέπει να ελέγχετε, να αξιολογείτε και να εκτιμάτε 
τακτικά την αποτελεσματικότητά τους, για να 
διασφαλίζεται η επάρκεια και η καταλληλότητά τους.

Απαιτούμενες ενέργειες

•  Διευκολύνετε τις τακτικές δοκιμές.

•   Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
ασφαλείας.
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Αναφορά
Ικανοποιήστε αιτήματα που 
σχετίζονται με τα δεδομένα, 
δημιουργήστε αναφορές για 
διαρροές δεδομένων και τηρήστε 
την απαιτούμενη τεκμηρίωση.
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Διαδρομές ελέγχου
 
Πρόκληση 
Ο κανονισμός GDPR απαιτεί να είστε υπεύθυνοι για 
τη διαφύλαξη και την κατάλληλη επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. Στα αρχεία σας θα πρέπει να 
δηλώνεται η φύση κάθε αιτήματος που έχει υποβληθεί 
από ένα υποκείμενο δεδομένων –για παράδειγμα, 
για την προβολή ή τη διόρθωση των προσωπικών 
δεδομένων– και της διαδικασίας επίλυσης που 
ακολουθήθηκε.

Απαιτούμενες ενέργειες
•   Τηρείτε αρχεία με τα αιτήματα των υποκειμένων των 

δεδομένων, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR.

•   Παρακολουθείτε και καταγράφετε τις ροές 
προσωπικών δεδομένων προς την ΕΕ και εκτός αυτής.

•   Παρακολουθείτε και καταγράφετε τα δεδομένα 
που αποστέλλονται σε τρίτους παρόχους, 
όπως εξωτερικούς συνεργάτες IT ή παρόχους 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

•   Διατηρείτε διαδρομές ελέγχου, για να αποδεικνύεται 
η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR.

•   Παρακολουθείτε και καταγράφετε τις ροές 
προσωπικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους.

•   Διευκολύνετε τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Παραβιάσεις δεδομένων
 
Πρόκληση
Οι οργανισμοί θα πρέπει να γνωστοποιούν τυχόν 
παραβιάσεις στις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών 
από τον εντοπισμό της παραβίασης.

Απαιτούμενες ενέργειες
•  Χρησιμοποιήστε αρχεία καταγραφής και αναφορές.
•   Ανταποκριθείτε εντός του απαιτούμενου χρονικού 

πλαισίου.
•   Τηρείτε ένα χωριστό αρχείο καταγραφής των 

αλλαγών στα προσωπικά δεδομένα για περιπτώσεις 
καταστροφής και ανάγκης επαναφοράς από 
αντίγραφα ασφαλείας.

Οι απαιτήσεις του 
κανονισμού GDPR  
 
Οι οργανισμοί θα πρέπει 
να γνωστοποιούν 
τυχόν παραβιάσεις στις 
αρμόδιες αρχές εντός 72 
ωρών από τον εντοπισμό 
της παραβίασης.

Υποβολή αναφορών για ελέγχους και παραβιάσεις 
δεδομένων
Μια βασική αρχή του κανονισμού GDPR είναι η λογοδοσία. Θα πρέπει να 
δημιουργήσετε σαφείς διαδρομές ελέγχου σχετικά με την επεξεργασία, τις 
κατηγορίες και τους τρίτους που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας 
και των περιόδων διατήρησης των δεδομένων. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να 
διενεργήσετε εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.
Μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων απαιτεί από 
έναν οργανισμό να προσδιορίσει και να αναλύσει τον αντίκτυπο μιας προτεινόμενης 
δραστηριότητας επεξεργασίας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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Συμπέρασμα 
Η αξιοπιστία παίζει σημαντικό ρόλο στην αποστολή της Microsoft 
να υποστηρίζει κάθε φυσικό πρόσωπο και οργανισμό στον κόσμο 
να πετυχαίνει περισσότερα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που προετοιμάζουν τους σπουδαστές της 
επόμενης γενιάς για να προσδιορίσουν και να εκπληρώσουν τον 
ρόλο τους στην κοινωνία.

Η Microsoft έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της 
αξιοπιστίας στο cloud σε θέματα ασφάλειας, 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαφάνειας 
και συμμόρφωσης. Με τον κανονισμό GDPR να τίθεται σε 
ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών cloud 
της Microsoft ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις 
ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των 
πελατών μας στον εκπαιδευτικό κλάδο και διασφαλίζει ότι 
εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας ως εκτελούντες την 
επεξεργασία δεδομένων.

Το Office 365 A1, η λύση παραγωγικότητας στο cloud που 
προσφέρει η Microsoft, παρέχεται δωρεάν στους πελάτες 
που δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό κλάδο. 
Προσφέρει τα απαιτούμενα εργαλεία συμμόρφωσης με 
τον κανονισμό GDPR και προστασίας των πληροφοριών, 
εξασφαλίζοντας δυνατότητες eDiscovery, διαχείρισης 
δικαιωμάτων, αποτροπής απώλειας δεδομένων, 
κρυπτογράφησης, προηγμένης αρχειοθέτησης email 
και διατήρησης δεδομένων για νομικούς σκοπούς. Οι 
πελάτες που απαιτούν ενισχυμένη ανάλυση κινδύνου, 
μετριασμό των απειλών, κρυπτογράφηση δεδομένων και 
έλεγχο μπορούν να επιλέξουν ένα από τα επί πληρωμή 
προγράμματα Office 365 A3 ή A5, για να ικανοποιήσουν 
τις ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού GDPR.

Οι πελάτες που αναζητούν λύσεις για τη διαχείριση της 
αρχειοθέτησης, της διακυβέρνησης και του εντοπισμού 
δεδομένων για το ευρύτερο περιβάλλον IT μπορούν 
να αξιοποιήσουν το Microsoft 365 για εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Αυτή η λύση παρέχει μια απλή και ασφαλή 
εμπειρία για τη διαχείριση των χρηστών, των δεδομένων 
και των συσκευών από έναν ενιαίο πίνακα εργαλείων, που 
προστατεύει την ταυτότητα, τις εφαρμογές, τα δεδομένα 
και τις συσκευές με έξυπνες λύσεις ασφαλείας οι οποίες 
υποστηρίζονται από δυνατότητες machine learning.

Ξεκινήστε σήμερα χρησιμοποιώντας το Εργαλείο 
αξιολόγησης GDPR, για να αξιολογήσετε το 
συνολικό επίπεδο ετοιμότητάς σας. Αν είστε ήδη 
πελάτης Microsoft Cloud, χρησιμοποιήστε τη 
Διαχείριση συμμόρφωσης, για να αποκτήσετε 
μια ολιστική άποψη της στάσης σας απέναντι στην 
προστασία των δεδομένων και τη συμμόρφωση 
για το Office 365, το Dynamics 365 και το Azure.

 

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/security
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/about/transparency/
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings
https://products.office.com/el-GR/academic/compare-office-365-education-plans
https://www.microsoft.com/el-GR/education/buy-license/microsoft365/default.aspx
https://www.microsoft.com/el-GR/education/buy-license/microsoft365/default.aspx
https://assessment.microsoft.com/gdpr-compliance
https://assessment.microsoft.com/gdpr-compliance
https://servicetrust.microsoft.com/ComplianceManager
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Εργαλεία και σχετικοί σύνδεσμοι
Έχουμε συγκεντρώσει την ακόλουθη λίστα εργαλείων, για να σας 
βοηθήσουμε στην πορεία σας προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR.

•   Το Office 365 Advanced eDiscovery ή το Content Search θα 
σας υποστηρίξουν στην πορεία αναζήτησης των υπαρχουσών 
πληροφοριών.

•   Η επισήμανση δεδομένων του Office 365 επιτρέπει την 
ταξινόμηση των δεδομένων στον οργανισμό σας για σκοπούς 
διακυβέρνησης.

•   Οι Λίστες του SharePoint είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που σας 
βοηθά να οργανώνετε και να επισημαίνετε τα δεδομένα.

•   Η Διαχείριση λογαριασμού χρήστη του Office 365 σάς βοηθά 
να οργανώνετε τους χρήστες.

•   Το Microsoft Intune for Education σάς βοηθά να απαριθμείτε και 
να διαχειρίζεστε μια ευρεία γκάμα συσκευών.

•   Το System Center είναι μια ιδανική λύση για να απαριθμείτε 
και να διαχειρίζεστε διακομιστές με διάφορα λειτουργικά 
συστήματα και λύσεις που φιλοξενούνται στο cloud.

•   Η Αναζήτηση Azure θα σας βοηθήσει να προσθέσετε λειτουργίες 
προηγμένης αναζήτησης στο τρέχον περιβάλλον σας.

•   Το Azure Data Catalog καταγράφει, εντοπίζει, κατανοεί και 
χρησιμοποιεί προελεύσεις δεδομένων.

•   Το Cloud Discovery αναλύει τα αρχεία καταγραφής κίνησης 
χρησιμοποιώντας έναν κατάλογο εφαρμογών cloud του Cloud 
App Security που περιλαμβάνει πάνω από 15.000 εφαρμογές 
cloud, οι οποίες ταξινομούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με 
περισσότερους από 60 παράγοντες κινδύνου, για να σας παρέχει 
συνεχή ορατότητα στη χρήση cloud, το shadow IT και τον 
κίνδυνο που δημιουργεί το shadow IT για τον οργανισμό σας.

•   Η Προηγμένη διαχείριση δεδομένων (ADG) σάς βοηθά να 
προσδιορίζετε, να ταξινομείτε και να διαχειρίζεστε αυτόματα τα 
προσωπικά και τα ευαίσθητα δεδομένα, καθώς και να υλοποιείτε 
πολιτικές διατήρησης και διαγραφής.

•    Χρησιμοποιήστε ομάδες ασφαλείας στο Office 365, για να 
ορίσετε ένα ενιαίο σύνολο δικαιωμάτων σε όλες τις εφαρμογές 
του Office 365.

•   Τα έξυπνα συνημμένα του Outlook αποτρέπουν τη διαρροή 
των πληροφοριών εκτός του ιδρύματος.

•   Αξιοποιήστε τις συμβουλές αλληλογραφίας του Office 365, 
για να αποφύγετε τα συνηθισμένα λάθη.

•   Η Αποτροπή απώλειας δεδομένων του Office 365 αποτρέπει 
τη διαρροή των πληροφοριών εκτός του ιδρύματος.

•   Η δημιουργία αυτοματοποιημένων ροών μεταξύ των 
εφαρμογών θα βελτιστοποιήσει και θα διασφαλίσει τις 
ροές των δεδομένων.

•   Το Intune for Education σάς βοηθά να διαχειρίζεστε πολιτικές, 
εφαρμογές και ρυθμίσεις για τις συσκευές εντός της σχολικής 
αίθουσας

•   Το Azure AD (Azure Active Directory) είναι η υπηρεσία 
καταλόγου και διαχείρισης ταυτότητας της Microsoft που 
βασίζεται στο cloud.

•   Χρησιμοποιήστε το PowerApps, ώστε να δημιουργήσετε 
γρήγορα εφαρμογές για κινητά για την απευθείας τροφοδότηση 
των βάσεων δεδομένων.

•   Προσθέστε ετικέτες στα προσωπικά δεδομένα και διαχειριστείτε 
τη διακυβέρνηση των δεδομένων στο Office 365.

•   Azure Information Protection: Ελέγξτε και προστατεύστε 
τα email, τα έγγραφα και τα ευαίσθητα δεδομένα που 
κοινοποιούνται εκτός του ιδρύματός σας.

•   Η ενσωμάτωση του Microsoft Forms (Office 365) μπορεί να 
εγγυηθεί την ασφαλή εισαγωγή δεδομένων σε online φόρμες 
και να καταστήσει δυνατή την εξασφάλιση συγκατάθεσης που 
απαιτείται από τον κανονισμό GDPR.

•   Το Office 365 Teams δίνει στα ιδρύματα τη δυνατότητα να 
συγκεντρώνουν και να συντονίζουν όλες τις επικοινωνίες που 
απαιτούνται για τις πολιτικές GDPR από ένα κεντρικό σημείο.

Προσδιορισμός Διαχείριση 

https://support.office.com/en-us/article/manage-ediscovery-cases-in-the-office-365-security-compliance-center-9a00b9ea-33fd-4772-8ea6-9d3c65e829e6
https://support.office.com/en-us/article/run-a-content-search-in-the-office-365-security-compliance-center-61852fd9-fe8a-4880-a339-cb19ed3bff4a
https://support.office.com/en-us/article/overview-of-labels-af398293-c69d-465e-a249-d74561552d30
https://support.office.com/en-us/article/sharepoint-lists-i-an-introduction-f11cd5fe-bc87-4f9e-9bfe-bbd87a22a194
https://technet.microsoft.com/en-us/library/office-365-user-account-management.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/introduction-intune-education
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/system-center
https://azure.microsoft.com/en-us/services/search/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-catalog/data-catalog-frequently-asked-questions
https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/set-up-cloud-discovery
https://blogs.office.com/en-us/2016/09/26/applying-intelligence-to-security-and-compliance-in-office-365/
https://support.office.com/en-us/article/create-edit-or-delete-a-security-group-in-the-office-365-admin-center-55c96b32-e086-4c9e-948b-a018b44510cb
http://officeproductivityblog.com/2016/06/using-smart-attachments-in-outlook/
https://support.office.com/en-us/article/outlook-2010-2013-and-2016-mailtips-options-7839a4ac-e45f-4289-a127-4ce702bedcc2
https://support.office.com/en-us/article/overview-of-data-loss-prevention-policies-1966b2a7-d1e2-4d92-ab61-42efbb137f5e
https://flow.microsoft.com/el-gr/
https://www.microsoft.com/en-us/education/intune/default.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-log-audit
https://powerapps.microsoft.com/en-us/
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/apply-labels-to-personal-data-in-office-365
https://support.office.com/en-us/article/manage-data-governance-in-office-365-48064107-fed2-4db0-9e5c-aa5ddd5ccb09
https://azure.microsoft.com/en-us/services/information-protection/
https://forms.office.com/
https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software
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•    Το Microsoft Trust Center είναι ο ιδανικός πόρος όπου 
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό 
GDPR και τη συμμόρφωση.

•   Η Διαχείριση συμμόρφωσης της Microsoft σάς βοηθά να 
διενεργείτε εκτιμήσεις κινδύνου και απλοποιεί τη διαδικασία 
συμμόρφωσης παρέχοντας προτεινόμενες ενέργειες, 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και ετοιμότητα για τους 
ελέγχους.

•   Οι δυνατότητες ελέγχου και καταγραφής Azure παρέχουν 
μια ηλεκτρονική καταγραφή των ύποπτων δραστηριοτήτων 
και σας βοηθούν να εντοπίζετε μοτίβα τα οποία μπορεί να 
υποδεικνύουν απόπειρα ή και επιτυχημένη παραβίαση του 
δικτύου σας, καθώς και εσωτερικές επιθέσεις.

•   Το Securescore.office.com είναι ένα εργαλείο ανάλυσης 
της ασφαλείας που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι 
έχετε κάνει για να περιορίσετε τον κίνδυνο για τα δεδομένα 
σας στο Office 365. Επίσης, θα σας δείξει τι άλλο μπορείτε 
να κάνετε, για να μειώσετε περαιτέρω αυτόν τον κίνδυνο. 
Είναι η ιδανική πηγή γνώσης για τον έλεγχο, την καταγραφή 
και πολλές άλλες δυνατότητες ασφαλείας του Office 365.

•   Το ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχου παρέχει 
πληροφορίες για τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί σε 
τρίτους.

Σημείωση: Αυτή η λίστα δεν περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία και τις 
υπηρεσίες της Microsoft που διατίθενται για την υποστήριξη των 
τεσσάρων βασικών βημάτων. Για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση 
του πώς όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα cloud της Microsoft 
μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, κατεβάστε 
το e-book Επιταχύνετε τη συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό 
GDPR με το Microsoft Cloud.

Αναφορά Προστασία 
•   Η Αποτροπή απώλειας δεδομένων του Office 365 (A3) 

επιτρέπει τη δημιουργία κανόνων που αποτρέπουν τη 
διαρροή των επιθυμητών τύπων πληροφοριών εκτός του 
ιδρύματος.

•   Azure Information Protection: Ελέγξτε και προστατεύστε 
τα email, τα έγγραφα και τα ευαίσθητα δεδομένα που 
κοινοποιούνται εκτός του ιδρύματος. Από την εύκολη 
ταξινόμηση μέχρι τις ενσωματωμένες ετικέτες και τα 
δικαιώματα, αυξήστε την προστασία των δεδομένων με την 
Προστασία πληροφοριών Azure, ανεξάρτητα από το πού 
αυτά αποθηκεύονται ή σε ποιον κοινοποιούνται.

•   Το Customer Lockbox δίνει στους υπεύθυνους επεξεργασίας 
τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν σαφείς 
διαδικασίες για την πρόσβαση σε περιεχόμενο των πελατών 
κατά τη διαδικασία υποστήριξης.

•   Το AppLocker βοηθά τους διαχειριστές να δημιουργούν 
και να εφαρμόζουν πολιτικές ελέγχου, περιορίζοντας την 
πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες σε εφαρμογές 
που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά 
δεδομένα.

•   Το Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) είναι μια 
πλατφόρμα εσωτερικής εγκατάστασης που σας βοηθά να 
προστατεύετε το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα από διάφορους 
τύπους εξελιγμένων ηλεκτρονικών επιθέσεων και 
εσωτερικών απειλών.

•  Office 365 Threat Intelligence.
•   Το Intune for Education είναι μια απλή αλλά πανίσχυρη λύση 

για την εφαρμογή πολιτικών, εφαρμογών και ρυθμίσεων για 
τις συσκευές εντός της σχολικής αίθουσας.

•   Το Windows Defender Advanced Threat Protection, το 
οποίο είναι διαθέσιμο στα Windows 10 Education, είναι 
μια υπηρεσία ασφαλείας που βοηθά τις επιχειρήσεις να 
εντοπίζουν, να διερευνούν και να ανταποκρίνονται σε 
εξελιγμένες επιθέσεις στα δίκτυά τους.

•   Το Azure Backup και το Azure Disaster Recovery αυξάνουν 
τη διαθεσιμότητα.

•   To Bitlocker Drive Encryption είναι μια δυνατότητα 
προστασίας δεδομένων που ενοποιείται με το λειτουργικό 
σύστημα και αντιμετωπίζει τις απειλές κλοπής ή έκθεσης 
δεδομένων από υπολογιστές που έχουν χαθεί, κλαπεί ή τεθεί 
εκτός λειτουργίας με ακατάλληλο τρόπο.

•   Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Multi Factor Authentication 
στο Office 365 και τα Windows 10 με το Windows Hello.

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/default.aspx
https://servicetrust.microsoft.com/ComplianceManager
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-log-audit
http://securescore.office.com/
https://support.office.com/en-US/article/Detailed-properties-in-the-Office-365-audit-log-ce004100-9e7f-443e-942b-9b04098fcfc3
https://info.microsoft.com/AccelerateyourGDPRComplianceWithMicrosoftCloud-Registration.html
https://info.microsoft.com/AccelerateyourGDPRComplianceWithMicrosoftCloud-Registration.html
https://support.office.com/en-us/article/overview-of-data-loss-prevention-policies-1966b2a7-d1e2-4d92-ab61-42efbb137f5e
https://docs.microsoft.com/en-us/information-protection/understand-explore/what-is-azure-rms
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/35748.office-365-what-is-customer-lockbox-and-how-to-enable-it.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/applocker/what-is-applocker
https://docs.microsoft.com/en-us/advanced-threat-analytics/what-is-ata
https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-threat-intelligence-32405da5-bee1-4a4b-82e5-8399df94c512
https://www.microsoft.com/en-us/education/intune/default.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/windows-defender-advanced-threat-protection
https://azure.microsoft.com/en-us/services/backup/
https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/disaster-recovery/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview
https://support.office.com/en-gb/article/set-up-multi-factor-authentication-for-office-365-users-8f0454b2-f51a-4d9c-bcde-2c48e41621c6
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Το παρόν e-book σχολιάζει τον κανονισμό GDPR, όπως τον ερμηνεύει η Microsoft, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. Έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο στον κανονισμό GDPR και πιστεύουμε ότι έχουμε 
μελετήσει προσεκτικά τους σκοπούς και την έννοιά του. Ωστόσο, η εφαρμογή του κανονισμού GDPR εξαρτάται πολύ 
από συγκεκριμένα στοιχεία και δεν έχουν αποσαφηνιστεί όλες οι πτυχές και οι ερμηνείες του κανονισμού GDPR.

Κατά συνέπεια, το παρόν e-book παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να βασίζεστε σε 
αυτό για νομικές συμβουλές, ούτε για να προσδιορίσετε πώς ο κανονισμός GDPR ισχύει για εσάς και για τον οργανισμό σας. 
Συνιστάται η συνεργασία με πιστοποιημένο δικηγόρο, προκειμένου να συζητήσετε για τον κανονισμό GDPR, τον τρόπο 
με τον οποίο ισχύει ειδικά για τον οργανισμό σας και το πώς θα διασφαλίσετε τη βέλτιστη συμμόρφωση.

Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ E-BOOK. Αυτό το e-book παρέχεται "ως έχει". Οι πληροφορίες και οι απόψεις 
που περιλαμβάνονται στο παρόν e-book, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών 
σε ιστοσελίδες στο Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Το παρόν έγγραφο δεν σας παρέχει τυχόν νομικά δικαιώματα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε 
προϊόν Microsoft. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η χρήση του παρόντος e-book αποκλειστικά για δικούς σας εσωτερικούς 
σκοπούς αναφοράς.

Δημοσίευση: Μάρτιος 2018, έκδοση 1.0

© 2018 Microsoft. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


