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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
Δικηγόρους / Δικηγορικές Εταιρείες) και
Δικηγορικούς Συλλόγους
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σκοπός του Κώδικα
1.1. Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό να προσαρμόσει και (να) εξειδικεύσει τους
κανόνες, τις αρχές και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και στον Ν. 4624/2019
(ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019), όπως ισχύει, στο πλαίσιο της άσκησης του
δικηγορικού λειτουργήματος, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ
και στην ασφάλεια δικαίου.
1.2. Οι ρυθμίσεις του Κώδικα λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τα ειδικά
χαρακτηριστικά και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
1.3. Ο παρών Κώδικας αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των Δικηγόρων ή/και των
Δικηγορικών Εταιρειών και των Δικηγορικών Συλλόγων ως Υπευθύνων
Επεξεργασίας, αλλά δεν υποκαθιστά τον ΓΚΠΔ και δεν απαλλάσσει από την
υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ρυθμίσεις αυτού καθώς και της εκάστοτε
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που τον συμπληρώνει ή / και εξειδικεύει.
2. Ορισμοί- Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:
α.

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή
άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που
ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους
δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις
εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της
επεξεργασίας,

β.

« ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η εμπιστευτικότητα
(απόρρητο), ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

γ.

«βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά,
βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα
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οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν
λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά
δεδομένα,
δ.

«γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή
αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος
του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές
πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού
προσώπου,

ε.

«δεδομένα που αφορούν ποινικά αδικήματα και καταδίκες»: δεδομένα
που αφορούν ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών
εξετάσεων, ποινικές διαδικασίες, καταδίκες καθώς και μέτρα ασφαλείας.

στ.

«δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου,
περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα
οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του,

ζ.

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά
(εξαρχής) ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο
των δεδομένων»)·

η.

«Δικηγορική Εταιρεία»: η αστική επαγγελματική εταιρεία που συστήνεται
μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κώδικα
Δικηγόρων

θ.

«Δικηγόρος»: το πρόσωπο που έχει αποκτήσει τη δικηγορική ιδιότητα κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κώδικα Δικηγόρων

ι.

«ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» : δεδομένα
που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων,
βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη
σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

ια.

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή,
η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

ιβ.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή
χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,
η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η
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μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση
με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
ιγ.

«κατάρτιση
προφίλ»:
οποιαδήποτε
μορφή
αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων
προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την
πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική
κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την
αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού
προσώπου,

ιδ.

«νομική βοήθεια»: ο διορισμός δικηγόρου ή συνηγόρου για την παροχή
νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σύμφωνα με τον
Ν. 3226/2004, όπως ισχύει και τους εκάστοτε Κανονισμούς των Δικηγορικών
Συλλόγων.

ιε.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της
ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια,
μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο
τρόπο σε επεξεργασία,

ιστ. «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της
επεξεργασίας τους στο μέλλον,
ιζ.

«συγκατάθεση» του Υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη
βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την
οποία το Υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή
με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

ιη.

«σύμβαση εντολής: η έννομη σχέση ιδιωτικού δικαίου μεταξύ δικηγόρου/
δικηγορικής εταιρείας και εντολέα με αντικείμενο την εκπροσώπηση και
υπεράσπιση του εντολέα σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή
εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων ή η ανάληψη έργου που προβλέπεται ή επιτρέπεται
από τον Κώδικα Δικηγόρων.

ιθ.

«σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα
συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε
αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,
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κ.

«Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο» είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα
μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε
δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική,
γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν
λόγω φυσικού προσώπου,

κα. «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία
ή φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία,
υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα,
κβ. «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή,
η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής
καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν
να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
κγ. «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε
συγκεκριμένο Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών
πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες
διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,
3. Πεδίο εφαρμογής
3.1. Στις ρυθμίσεις του παρόντα κώδικα υπόκεινται οι Δικηγόροι, οι οποίοι ορίζουν
τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(Υπεύθυνοι Επεξεργασίας), στο πλαίσιο της δικηγορικής ιδιότητας. Ο παρών
Κώδικας έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες και τις
ιδιαιτερότητες του δικηγορικού επαγγέλματος.
3.2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κώδικα δεσμεύουν και τις Δικηγορικές Εταιρίες,
οι οποίες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
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3.3. Σε περίπτωση που ένας Δικηγόρος που συμμετέχει σε μία Δικηγορική Εταιρεία
αποδέχεται εντολές αυτοτελώς και διαχειρίζεται υποθέσεις, ως προς αυτές
έχει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας]
3.4. Οι Δικηγόροι που τελούν σε σχέση έμμισθης εντολής σύμφωνα με το άρθρο 42
του Κώδικα Δικηγόρων δεν συνιστούν υπεύθυνο επεξεργασίας αναφορικά με
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στο
πλαίσιο και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης που έχουν συνάψει
με τον εντολέα και για λογαριασμό αυτού. Οι Δικηγόροι που τελούν σε σχέση
έμμισθης εντολής δεσμεύονται ως προς την τήρηση των ρυθμίσεων που
περιλαμβάνονται στα κεφάλαια _ _ άρθρα _ _ του παρόντος Κώδικα.
3.5. Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου VI δεσμεύουν τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι
οποίοι ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.
3.6. Ο Κώδικας εφαρμόζεται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη
επεξεργασία καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να
περιληφθούν σε αρχείο. Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
νοείται ιδίως κάθε επεξεργασία που σχετίζεται / αφορά την [άσκηση ] του
δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 36 του
Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η εκπροσώπηση και
υπεράσπιση του εντολέα σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή
εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων και
η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή.
3.7. Ο παρών Κώδικας διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που αφορά πρόσωπα που συνδέονται με την παροχή της
εκάστοτε (νομικής) υπηρεσίας, όπως εντολείς, διάδικοι, μάρτυρες,
πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, δικηγόροι αντιδίκων, δικαστικοί και
εισαγγελικοί
λειτουργοί
και
υπάλληλοι,
δικαστικοί
επιμελητές
συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες.
3.8. Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα θανόντων. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
θανόντων μπορούν να προσδιορίσουν ή να συσχετιστούν με δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ταυτοποιημένων ή ταυτοποιήσιμων φυσικών
προσώπων εν ζωή τότε νοούνται και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων αυτών.
3.9. Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που απασχολούνται με σχέση
εργασίας ή έργου σε Δικηγόρο ή Δικηγορική Εταιρεία.
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ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4. Νομικές βάσεις / Βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους Υποκείμενους
στις ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα είναι σύννομη όταν βασίζεται σε μία από τις
παρακάτω νομικές βάσεις:
α. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων
σύμφωνα με τις ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Κώδικα.
β. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης εντολής προς τον
Δικηγόρο ή τη Δικηγορική Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων
επεξεργασίας που απαιτούνται . Η σύμβαση εντολής περιλαμβάνει τους όρους
υπό τους οποίους πραγματοποιείται η επεξεργασία και την απαραίτητη
ενημέρωση των συμβαλλομένων Υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ΓΚΠΔ και περιλαμβάνει ενημέρωση ιδίως για τον σκοπό, τη
νομική βάση της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τους αποδέκτες, την προβλεπόμενη ή εκτιμώμενη διάρκεια
τήρησης των δεδομένων, τα δικαιώματα των προσώπων, το δικαίωμα
προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα
ένδικα βοηθήματα και μέσα.
γ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση των Δικηγόρων και των
δικηγορικών εταιρειών που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως
τη φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία που ρυθμίζει την άσκηση του
δικηγορικού λειτουργήματος και τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
δ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του
Υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Ως ζωτικό συμφέρον
νοείται αυτό που είναι ουσιώδες για τη ζωή του Υποκειμένου των δεδομένων ή
άλλου φυσικού προσώπου. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
με βάση το ζωτικό συμφέρον άλλου φυσικού προσώπου θα πρέπει να
διενεργείται κατ’ αρχήν μόνον εάν είναι πρόδηλο ότι η επεξεργασία δεν μπορεί
να ερείδεται επί άλλης νομικής βάσης.
ε.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στον Δικηγόρο ή τη
Δικηγορική Εταιρεία ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

στ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων
που επιδιώκει ο Δικηγόρος ή η Δικηγορική Εταιρεία ως υπεύθυνος
επεξεργασίας [ή τρίτος], εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει
το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του Υποκειμένου
των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων του. Ως έννομο
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συμφέρον νοείται και η αναγνώριση, άσκηση και υπεράσπιση δικαιώματος
ιδίως ενώπιον δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου, πειθαρχικού οργάνου και
μηχανισμού διαμεσολάβησης.
5. Συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων
5.1. Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη
συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων, ο Δικηγόρος ή η Δικηγορική
Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει ότι προηγείται ενημέρωση
του Υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο συγκατατίθεται στην επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α.
β.

την ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας,
τον σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση
επεξεργασίας,
γ. τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας,
δ. τους αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων,
ε. την διάρκεια τήρησης των δεδομένων,
στ. τα δικαιώματα του Υποκειμένου (πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμός της επεξεργασίας,
δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων,
ζ. την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και στο όργανο εποπτείας της συμμόρφωσης με
τον παρόντα Κώδικα,
η. το δικαίωμα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.
5.2. Η ενημέρωση πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και
ευσύνοπτο, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Υποκειμένου των δεδομένων και του πλαισίου της επεξεργασίας.
5.3. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία διασφαλίζει ότι η συγκατάθεση του
Υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια
και εν πλήρη επιγνώσει των όρων της επεξεργασίας και είναι συγκεκριμένη,
ελεύθερη και αναμφίσημη (unambiguous) . Όταν πρόκειται για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις ειδικές
κατηγορίες δεδομένων ή αφορούν ποινικά αδικήματα και καταδίκες, όπως
ορίζονται στον Κανονισμό και στον παρόντα Κώδικα, η συγκατάθεση πρέπει
να διατυπώνεται ρητώς (explicit). H συγκατάθεση συνιστάται να παρέχεται
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του
προσώπου που συγκατατίθεται και η αυθεντικότητα / ακεραιότητα του
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ηλεκτρονικού εγγράφου / δήλωσης. Η συγκατάθεση μπορεί [κατ’ εξαίρεση]
να παρέχεται και με προφορική δήλωση.
5.4. Ο Δικηγόρος / Η Δικηγορική Εταιρεία διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι
είναι σε θέση να αποδείξει την παροχή της συγκατάθεσης από το Υποκείμενο
των δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό [ενδείκνυται] [οφείλει] να τηρεί αρχείο
των δηλώσεων με τρόπο ώστε να προκύπτει αδιαμφισβήτητα και με
σαφήνεια η ταυτότητα του προσώπου που συγκατατέθηκε, η ύπαρξη
ενημέρωσης πριν από την παροχή της συγκατάθεσης, ο τρόπος λήψης της
συγκατάθεσης και ο χρόνος παροχής αυτής.
5.5. Ο Δικηγόρος / Η Δικηγορική Εταιρεία διασφαλίζει ότι το Υποκείμενο των
δεδομένων ενημερώνεται για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης και
διασφαλίζει ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιείται
με τρόπο αντίστοιχα ευχερή με τον τρόπο παροχής της. Κατά την ενημέρωση
ο Δικηγόρος ή η Δικηγορική Εταιρεία επισημαίνει στο Υποκείμενο των
δεδομένων ότι η επεξεργασία που πραγματοποιείται πριν από την ανάκληση
της συγκατάθεσης παραμένει νόμιμη. Ο Δικηγόρος ή η Δικηγορική Εταιρεία
ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων που ανακαλεί τη συγκατάθεσή
του, εφόσον η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή μέρους αυτών επιτρέπεται ή επιβάλλεται επί τη βάσει άλλων,
πλην της συγκατάθεσης, νόμιμων λόγων, όπως είναι η εκπλήρωση νομικής
υποχρέωσης ή η αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος.
6. Σκοπός επεξεργασίας
6.1. Οι Δικηγόροι ή οι Δικηγορικές Εταιρείες συλλέγουν και επεξεργάζονται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους
σκοπούς.
6.2. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αποσκοπεί στην υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών / του έργου που
αναλαμβάνουν οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες στο πλαίσιο της
εντολής που τους ανατίθεται και εν γένει της άσκησης του δικηγορικού
λειτουργήματος.
6.3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για
σκοπούς ασύμβατους προς τους αναφερόμενους στo άρ. 6.1. Κατά την
αξιολόγηση και τη διαπίστωση της συμβατότητας μεταξύ των αρχικών και
των περαιτέρω σκοπών λαμβάνονται υπόψη
α. τυχόν σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκόμενης
περαιτέρω επεξεργασίας,
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β. το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα,
γ. η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
δ. οι πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα
Υποκείμενα των δεδομένων,
ε. η ύπαρξη κατάλληλων μέτρων προστασίας που προτίθεται να λάβει ο
Δικηγόρος ή η Δικηγορική Εταιρεία Ειδικότερα, οι Δικηγόροι/ δικηγορικές
εταιρείες δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που έχουν συλλέξει, επεξεργαστεί ή έχουν στην κατοχή τους
στο πλαίσιο και για τους σκοπούς μίας εντολής ή / και της παροχής
νομικής υπηρεσίας, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με αυτήν (την
εντολή ή υπηρεσία), ιδίως στο πλαίσιο άλλης δίκης, εκτός εάν αφορά τον
ίδιο εντολέα και αυτός έχει ενημερωθεί σχετικά και έχει δώσει τη
συγκατάθεσή του ή τον ίδιο αντίδικο σε συναφή υπόθεση κατά του ίδιου
εντολέα, [ή σε μη συναφή μεταξύ των αυτών αντιδίκων, όπου όμως η
χρήση των δεδομένων μπορεί να έχει έννομα αποτελέσματα υπέρ του
εντολέα].
6.4. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούν για ερευνητικούς σκοπούς ή
για στατιστικούς σκοπούς που συνδέονται με την άσκηση του δικηγορικού
λειτουργήματος ή / και ερευνητικές δραστηριότητες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση ή η
ανωνυμοποίηση, που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και των άλλων δικαιωμάτων των υποκειμένων των
δεδομένων.
6.5. Δεν επιτρέπεται η αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Υποκειμένων των δεδομένων, ιδίως των εντολέων (πελατών) στο πλαίσιο της
επαγγελματικής προβολής Δικηγόρων/ Δικηγορικών Εταιρειών σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Κώδικα Δικηγόρων, εκτός εάν τα πρόσωπα,
τα οποία αφορούν τα δεδομένα, έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους,
αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί.
6.6. Δεν επιτρέπεται η αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Υποκειμένων των δεδομένων, όπως εντολέων ή άλλων παραγόντων της
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που επιτρέπουν την
ταυτοποίηση των προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της άσκησης ερευνητικής ή
συγγραφικής δραστηριότητας των Δικηγόρων, εκτός εάν τα Υποκείμενα των
δεδομένων έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, αφού προηγουμένως
έχουν ενημερωθεί.
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7. Θεμιτή και νόμιμη συλλογή, αρχή αναλογικότητας και ελαχιστοποίησης
των δεδομένων
7.1. Οι Δικηγόροι/ Δικηγορικές Εταιρείες διασφαλίζουν ότι υποβάλλουν σε
επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα
και συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των
σκοπών της - συγκεκριμένης κάθε φορά – επεξεργασίας («ελαχιστοποίηση
των δεδομένων»).
7.2. Οι Δικηγόροι/ Δικηγορικές Εταιρείες επεξεργάζονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που αναφέρονται στο άρ. 3.7
εφόσον και στο μέτρο που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (ιδίως) ενώπιον δικαστηρίου,
διοικητικού ή πειθαρχικού οργάνου και εν γένει για την εκτέλεση και στο
πλαίσιο της εντολής που έχουν λάβει από τους εντολείς / πελάτες. Δεν
χρησιμοποιούν, επικαλούνται ή εν γένει επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία – ανεξάρτητα από την ακρίβειά / αλήθειά
τους δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της δίκης ή / και της υπό χειρισμό
υπόθεσης.
7.3. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να
συλλέγουν και να επεξεργάζονται κάθε είδους προσωπικά δεδομένα τρίτου
υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται είτε από δημόσια
προσβάσιμη πηγή / αρχή είτε από νόμιμο αρχείο τηρούμενο από δικαστικές ή
άλλες αρχές του δημόσιου τομέα.
7.4. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν,
επικαλούνται και εν γένει επεξεργάζονται ως αποδεικτικά μέσα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, η συλλογή των οποίων έχει γίνει με νόμιμο και
θεμιτό τρόπο, τηρουμένων των κανόνων, εγγυήσεων και διαδικασιών του
νόμου και για να ασκήσουν εν γένει το έργο τους, όπως αυτό περιγράφεται
στο άρθρο 36§2 του Κώδικα Δικηγόρων.
7.5. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες χρησιμοποιούν, επικαλούνται και εν
γένει επεξεργάζονται ως αποδεικτικά μέσα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία είναι πρόσφορα και αναγκαία για να υποστηρίξουν
αξιώσεις, δικαιώματα και ισχυρισμούς των εντολέων τους.
7.6. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε έγγραφα, αποδεικτικά
στοιχεία κ. α. που αποτελούν μέρος άλλης δικογραφίας, χωρίς την
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση των Υποκειμένων των
δεδομένων.
7.7. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες δεσμεύονται να απέχουν από την
επίκληση ή αναφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη
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δημιουργία [δυσμενών] εντυπώσεων για τα πρόσωπα στα οποία αυτά
αναφέρονται ή για σκοπούς εντυπωσιασμού.
7.8. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες δύνανται να χρησιμοποιούν, να
επικαλούνται ή εν γένει να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των
ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων που επικαλούνται οι διάδικοι, μάρτυρες
και εν γένει οι παράγοντες της δίκης.
7.9. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες δεσμεύονται να απέχουν από την
χρήση, επίκληση και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα προσώπων που δεν αποτελούν διαδίκους / παράγοντες της δίκης,
ιδίως εάν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις
ειδικές κατηγορίες του άρθρου 9 ΓΚΠΔ, αφορούν ποινικές ποινικά αδικήματα
και καταδίκες ή αναφέρονται σε ανηλίκους, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και
δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα των προσώπων, τα δεδομένα των οποίων
χρησιμοποιούνται για τον ως άνω σκοπό.
8. Αρχή της ακρίβειας και
προσωπικού χαρακτήρα.

της

επικαιροποίησης

των

δεδομένων

8.1. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλουν σε επεξεργασία είναι ακριβή
και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.
8.2. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες προνοούν ώστε τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν ειδικές
κατηγορίες δεδομένων ή ποινικά αδικήματα ή καταδίκες, η ακρίβεια,
πληρότητα και επικαιροποίηση των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί, δεν
υφίστανται επεξεργασία, εκτός της αποθήκευσης. Τα δεδομένα αυτά δεν
επιτρέπεται ιδίως να δημοσιοποιούνται ή να διατίθενται, διαβιβάζονται ή /
και να ανακοινώνονται σε τρίτους, έως ότου διαπιστωθεί η ακρίβειά τους ή
πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διόρθωση ή / και επικαιροποίηση.
8.3. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες υιοθετούν κατάλληλα μέτρα και
διαδικασίες για την εξέταση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και την διόρθωση, διαγραφή ή επικαιροποίηση αυτών. Εφόσον πρόκειται για
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε εντολείς τους ή
προσκομιζόμενα από αυτούς, η παροχή σχετικής διαβεβαίωσης εκ μέρους των
αποτελεί μία υποχρεωτική διαδικασία που καλύπτει καταρχήν την αντίστοιχη
υποχρέωση.
8.4. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες, όταν διαπιστώσουν ή λάβουν γνώση
της ανακρίβειας ή της ανάγκης επικαιροποίησης των δεδομένων προσωπικού
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χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζονται, προβαίνουν χωρίς – αδικαιολόγητη –
καθυστέρηση σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διαγραφή,
διόρθωση ή επικαιροποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα
οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
9. Χρονικός περιορισμός της διατήρησης των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
9.1. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των
δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς
της εκάστοτε επεξεργασίας, άλλως για το διάστημα που τυχόν απαιτείται από
ρητή διάταξη νόμου. Με την πάροδο του διαστήματος αυτού οι Δικηγόροι/ οι
δικηγορικές εταιρείες οφείλουν να προβούν στην ασφαλή διαγραφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καταστροφή των αντίστοιχων
εγγράφων ή στην επιστροφή αυτών στα Υποκείμενα των δεδομένων..
9.2. Οι Δικηγόροι/ οι δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται να προβαίνουν σε
περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον
αυτό/ αυτή είναι αναγκαίο/ αναγκαία για την εκπλήρωση νομικής
υποχρέωσης, όπως η εκπλήρωση υποχρεώσεων από τη φορολογική
νομοθεσία.
9.3. Οι Δικηγόροι / οι δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται να διατηρούν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πέραν του διαστήματος που απαιτείται
για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού επεξεργασίας για τους σκοπούς της
θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης νομικών αξιώσεων. Σε κάθε
περίπτωση το διάστημα τήρησης δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη από το
χρονικό σημείο κατά το οποίο οι Δικηγόροι / οι δικηγορικές εταιρείες θα
έπρεπε να διαγράψουν τα δεδομένα λόγω της εκπλήρωσης του αρχικού
σκοπού.
9.4. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες επιτρέπεται να διατηρούν περαιτέρω
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
εφόσον τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους,
αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί.
9.5. Η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από αυτά που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους επιτρέπεται στους Δικηγόρους/ στις Δικηγορικές Εταιρείες,
εφόσον τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για στατιστικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι ανωνυμοποιούνται ή
λαμβάνονται κατάλληλα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την
ασφαλή τήρησή τους.
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ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10. Δικαίωμα και υποχρέωση ενημέρωσης
10.1. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες ενημερώνουν τα Υποκείμενα των
δεδομένων/ τα πρόσωπα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων
συλλέγουν και επεξεργάζονται σχετικά με τα ακόλουθα:
α. την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικηγόρου ή της
Δικηγορικής Εταιρείας
β. τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,
εφόσον προβλέπεται / υφίσταται κατά περίπτωση
γ. τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
δ. τη νομική βάση της επεξεργασίας.
ε. όταν η επεξεργασία βασίζεται στην παροχή συγκατάθεσης, το δικαίωμα
ανάκλησης της συγκατάθεσής του οποτεδήποτε, καθώς και τις
συνέπειες τέτοιας ανάκλησης,
στ. εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων
συμφερόντων που επιδιώκει ο Δικηγόρος ή η Δικηγορική Εταιρεία ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτος, σύμφωνα με το άρθρο 4§6 του
παρόντος Κώδικα, τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον
Δικηγόρο ή τη Δικηγορική Εταιρεία,
ζ. τυχόν αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που συλλέγονται,
η. την τυχόν πρόθεση ή νομική υποχρέωση του Δικηγόρου ή της Εταιρείας
ως Υπευθύνου Επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και τη νομική βάση της
διαβίβασης.
θ. το διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
όπως ορίζεται στον νόμο ή, όταν δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη ,
τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο
9 του παρόντος Κώδικα,
ι. την τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, τουλάχιστον στις
περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που
ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες
της εν λόγω επεξεργασίας για το Υποκείμενο των δεδομένων, κατά τα
ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος Κώδικα.
ια. τα δικαιώματα του Υποκειμένου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων και τα άρθρα 10 έως 16 του παρόντος Κώδικα
και τον τρόπο άσκησης αυτών,
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ιβ. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και στο όργανο εποπτείας (Εποπτική Αρχή)
που ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος Κώδικα,
10.2. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το ίδιο το
Υποκείμενο των δεδομένων ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ενημερώνει
το Υποκείμενο των δεδομένων κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη
μελλοντική σύναψη σύμβασης (εντολής), καθώς και κατά πόσο το Υποκείμενο
των δεδομένων υποχρεούται να παράσχει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των
δεδομένων αυτών. Όταν, ειδικότερα, τα δεδομένα παρέχονται από τον ίδιο
τον εντολέα προς υποστήριξη της υπόθεσης που έχει αναθέσει στον δικηγόρο
ή την δικηγορική εταιρεία δεν συντρέχει καμία υποχρέωση ενημέρωσής του.
10.3. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεχθεί από το
Υποκείμενο των δεδομένων, ο Δικηγόρους / η Δικηγορική Εταιρεία υπό την
ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιεί στο
Υποκείμενο των δεδομένων, εκτός από τις πληροφορίες των προηγουμένων
παραγράφων, τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
έχουν συλλεχθεί και την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα
προήλθαν από πηγές οι οποίες είναι δημόσια προσβάσιμες.
10.4. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία προβαίνει στην κατά τις προηγούμενες
παραγράφους ενημέρωση διασφαλίζοντας ότι αυτή είναι εύκολα
προσβάσιμη, συνοπτική και κατανοητή, με χρήση σαφούς και απλής
διατύπωσης. Η ενημέρωση παρέχεται καταρχήν σε γραπτή μορφή και, όπου
ενδείκνυται, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ενημέρωση που περιλαμβάνεται στην
ιστοσελίδα / δικτυακό τόπο που διατηρεί ο Δικηγόρος / η Δικηγορική
Εταιρεία δεν υποκαθιστά εν γένει την ενημέρωση. Εφόσον ζητείται από το
Υποκείμενο των δεδομένων, η πληροφόρηση μπορεί να παρέχεται και
προφορικώς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αποδεδειγμένη η ταυτότητα του
προσώπου που τη ζητά.
10.5. Στην περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται
από το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων ο Δικηγόρος/ η δικηγορική εταιρεία
διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του άρ. 10.1 παρέχονται εντός ευλόγου
διαστήματος από την συλλογή και το αργότερο εντός μηνός λαμβανομένων
υπόψη των ειδικών συνθηκών/ περιστάσεων, υπό τις οποίες τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
10.6. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
επικοινωνία με το Υποκείμενο των δεδομένων, οι πληροφορίες του άρ. 10.1
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παρέχονται κατά την πρώτη επικοινωνία με το εν λόγω Υποκείμενο των
δεδομένων,
10.7. Εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, ο Δικηγόρος / η
Δικηγορική Εταιρεία παρέχει τις πληροφορίες του άρ. 10.1 ευθύς αμέσως
όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη
φορά.
10.8. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία μπορεί/ δύναται να μην προβεί, εν όλω
ή εν μέρει στην κατά τις προηγούμενες παραγράφους ενημέρωση εφόσον
α) το Υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές
β) ο περιορισμός επιβάλλεται για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή
εκτέλεση νομικών αξιώσεων ή σχετίζεται με αυτές και η ενημέρωση ή /
και η εν γένει άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα παρέβλαπτε σοβαρά ή
θα καθιστούσε αδύνατη την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων
σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για
τους σκοπούς του περιορισμού. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αντίδικο του εντολέα
του, καμία υποχρέωση ενημέρωσης δεν υφίσταται, υπερισχύουσας της
υποχρέωσης πίστης του δικηγόρου προς τον εντολέα του, με την
επιφύλαξη της εφαρμογής όσων σχετικώς προβλέπονται στους οικείους
δικονομικούς κανόνες.
γ) ο περιορισμός επιβάλλεται από την τήρηση της υποχρέωσης δικηγορικού
απορρήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα
Δικηγόρων.
Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να προβληθεί έναντι του εντολέα
αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
11. Δικαίωμα πρόσβασης
11.1. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες δεσμεύονται ότι το Υποκείμενο των
δεδομένων θα μπορεί να λαμβάνει, ανά πάσα στιγμή επιβεβαίωση για το κατά
πόσο υφίστανται επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
11.2. Εφόσον πραγματοποιείται / υφίσταται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες διασφαλίζουν στο
Υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
α. στις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
τυγχάνουν επεξεργασίας,
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β.

στους σκοπούς της επεξεργασίας,

γ.

στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους
κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, ιδίως τους
αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ.

στο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ή, ένα αυτό είναι
αδύνατο να προσδιοριστεί, στα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται
το εν λόγω διάστημα,

ε.

όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το
Υποκείμενο των δεδομένων, σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με
την προέλευσή τους,

στ. στην
ύπαρξη
αυτοματοποιημένης
λήψης
αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Στην περίπτωση αυτή
παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που
ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες
της εν λόγω επεξεργασίας για το Υποκείμενο των δεδομένων.
11.3. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας
ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο έχει ασκήσει το δικαίωμα
πρόσβασης, ότι έχει επίσης δικαίωμα
α. να υποβά(λ)λει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αίτημα για διόρθωση ή
διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή / και περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
β.

να εναντιωθεί στην εν λόγω επεξεργασία,

γ.

να υποβά(λ)λει καταγγελία στο όργανο εποπτείας της τήρησης του
παρόντος Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29.

δ.

να υποβά(λ)λει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

11.4. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει αντίγραφο
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το Υποκείμενο των
δεδομένων, ο Δικηγόρος / η δικηγορική εταιρεία μπορεί να επιβάλ(λ)ει την
καταβολή εύλογου αντιτίμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την
κάλυψη του κόστους χορήγησης του αντιγράφου.
11.5. Το αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλεται
γραπτώς είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν το Υποκείμενο των
δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, ο Δικηγόρος/ η
δικηγορική εταιρεία, αφού επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του αιτούντος,
παρέχουν την ενημέρωση στην ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιούν
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συνήθως, εκτός εάν το Υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.
Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα και
με παροχή πρόσβασης εξ αποστάσεως, εφόσον είναι σε θέση να διαπιστώσει
την ταυτότητα του αιτούντος / αποδέκτη της πληροφορίας και λαμβάνονται
όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Οι Δικηγόροι/ οι
Δικηγορικές Εταιρείες δεν υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα, με αποκλειστικό σκοπό να
παρέχουν πρόσβαση με/σε ηλεκτρονική μορφή στο Υποκείμενο των
δεδομένων
11.6. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παρέχει τις αιτούμενες
πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση και, πάντως, εντός μηνός από την
παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, το
ανώτερο, κατά δύο μήνες, εφόσον αυτό απαιτείται, ενόψει της
πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των εκκρεμών λοιπών
αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή το Υποκείμενο των δεδομένων
ενημερώνεται για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του
αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν ο Δικηγόρος /
η Δικηγορική Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του
αιτήματος του Υποκειμένου των δεδομένων, ενημερώνει το Υποκείμενο των
δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την
παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε
καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στο όργανο που είναι
αρμόδιο για την εποπτεία της τήρησης του παρόντος Κώδικα ή και στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
11.7. Εφόσον ο Δικηγόρος / η δικηγορική εταιρεία διαθέτει ιστοσελίδα/ δικτυακό
τόπο φροντίζει ώστε να παρέχει σχετική πληροφόρηση για την άσκηση του
δικαιώματος, ιδίως για τα στοιχεία επικοινωνίας.
11.8. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια
προκειμένου οι αιτούμενες πληροφορίες να παρέχονται μόνο στο Υποκείμενο
των δεδομένων ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο. Για τον σκοπό
αυτό, απαιτείται η διαπίστωση της ταυτότητας με τον κατά περίπτωση
ενδεικνυόμενο και ασφαλή τρόπο.
11.9. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να μην ανταποκριθεί, εν όλω ή
εν μέρει στην κατά τις προηγούμενες παραγράφους ενημέρωση εφόσον
α. το Υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές
β. ο περιορισμός της πρόσβασης επιβάλλεται για/ σχετίζεται με τη
θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων και η
ενημέρωση και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα παρέβλαπτε
σοβαρά ή θα καθιστούσε αδύνατη την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων
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σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για
τους σκοπούς του περιορισμού. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αντίδικο του εντολέα
του , το δικαίωμα πρόσβασης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, υπερισχύουσας
της υποχρέωσης πίστης του δικηγόρου προς τον εντολέα του, με την
επιφύλαξη της εφαρμογής όσων σχετικώς προβλέπονται στους οικείους
δικονομικούς κανόνες.
γ. ο περιορισμός της πρόσβασης επιβάλλεται από την τήρηση της
υποχρέωσης δικηγορικού απορρήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 38 του Κώδικα Δικηγόρων. Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να
προβληθεί έναντι του εντολέα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τον αφορούν.
12. Δικαίωμα επικαιροποίησης και διόρθωσης
12.1. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες δεσμεύονται να ανταποκρίνονται στο
αίτημα του Υποκειμένου των δεδομένων για διόρθωση ανακριβών, τη
συμπλήρωση ελλιπών ή / και την επικαιροποίηση ανεπίκαιρων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
12.2. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες οφείλουν να ανταποκριθούν αμελλητί
/ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αιτήματα διόρθωσης, συμπλήρωσης
ή / και επικαιροποίησης προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
12.3. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες ανακοινώνουν κάθε διόρθωση,
συμπλήρωση ή επικαιροποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε
αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται
δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον το Υποκείμενο των δεδομένων διατυπώσει
σχετικό αίτημα, το ενημερώνουν σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.
13. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
13.1. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες υποχρεούνται, ύστερα από αίτημα του
Υποκειμένου των δεδομένων, να προβούν στη διαγραφή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον συντρέχει κάποιος από
τους ακόλουθους λόγους:
α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων ζητείται η διαγραφή δεν
είναι πλέον απαραίτητα για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους
είχαν συλλεχθεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία.
β. Το Υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί την συγκατάθεσή του για την
επεξεργασία και δεν συντρέχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα.
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γ.

δ.
ε.

Το Υποκείμενο των δεδομένων εναντιώνεται στην επεξεργασία σύμφωνα
με το άρθρο 16 του παρόντος Κώδικα και δεν συντρέχει κάποιος
επιτακτικός και νόμιμος λόγος για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο
13.3 του παρόντος Κώδικα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων ζητείται η διαγραφή
έχουν υποβληθεί παρανόμως σε επεξεργασία.
Συντρέχει νομική υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας από το
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο για τη διαγραφή των δεδομένων.

13.2. Στην περίπτωση που ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία, λόγω της
ανάκλησης της συγκατάθεσης ή λόγω της άσκησης του δικαιώματος
εναντίωσης, προβαίνει σε διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η
επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της
σύμβασης εντολής, ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει την σύμβαση αυτή, εφόσον το Υποκείμενο των δεδομένων έχει
ενημερωθεί για το εν λόγω δικαίωμα πριν από την παροχή της συγκατάθεσής
του ή την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης.
13.3. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν υποχρεούνται να διαγράψουν τα δεδομένα
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
α. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία
βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, όπως ιδίως στις περιπτώσεις
της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας.
β. για σκοπούς ιστορικής ή επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς
σκοπούς, εφόσον η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό
την επίτευξη των εν λόγω σκοπών και εφόσον λαμβάνονται τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, όπως η
ψευδωνυμοποίηση ή η ανωνυμοποίηση.
γ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του
Υπευθύνου Επεξεργασίας ή για την απόκρουση υφιστάμενων ή
δυνητικών νομικών αξιώσεων του Υποκειμένου των δεδομένων ή
τρίτων.
13.4. Όταν ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει
δημοσιοποιήσει ή διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
υποχρεούται να διαγράψει, υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη
τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, να ενημερώσει τους Υπευθύνους
Επεξεργασίας [και Εκτελούντες Επεξεργασία] που επεξεργάζονται τα εν λόγω
δεδομένα για το αίτημα του Υποκειμένου των δεδομένων, ώστε οι τελευταίοι,
να προβούν με τη σειρά τους, σε διαγραφή συνδέσμων ή αντίγραφων ή
αναπαραγωγών των δεδομένων αυτών, με την επιφύλαξης [της ύπαρξης]
άλλης νομικής βάσης που δικαιολογεί την περαιτέρω τήρησή τους. Ο
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Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων
σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Υποκείμενο
των δεδομένων.
13.5. Οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρείες λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την
ανταπόκριση στα δικαίωμα διαγραφής, ιδίως εάν πρόκειται για δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων, οι οποίοι επιθυμούν την διαγραφή /
ασκούν στη συνέχεια το δικαίωμα διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.
14. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
14.1. Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τους
Δικηγόρους / Δικηγορικές Εταιρείες που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα
τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που τα αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από
το Υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας προβαίνει σε περιορισμό της επεξεργασίας για το χρονικό
διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβεια των
δεδομένων.
β. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το Υποκείμενο των δεδομένων
αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κώδικα και ζητεί, αντ' αυτής,
τον περιορισμό της χρήσης τους,
γ. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα
δεδομένα αυτά απαιτούνται από το Υποκείμενο των δεδομένων για τη
θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η
διάρκεια του περιορισμού στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται
λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων για την
παραγραφή και των χρονικών ορίων τήρησης των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Κώδικα.
δ. Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία
σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Κώδικα, εφόσον πρέπει να
επαληθευτεί κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επικαλείται ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων εναντίωσης που
επικαλείται το Υποκείμενο των δεδομένων και μόνο για το χρονικό
διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση.
14.2. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο και
κατάλληλο μέτρο για να διασφαλίσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας,
ιδίως μέτρα περιορισμού και ελέγχου της πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα ή
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τήρηση αυτών σε διακριτό φορέα επεξεργασίας / αποθήκευσης ή / και εν
γένει με λήψη ειδικών μέτρων τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι εμφανές / να επισημαίνεται σε όσους εμπλέκονται
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ότι τα εν λόγω
δεδομένα τελούν υπό καθεστώς περιορισμού της επεξεργασίας.
14.3. Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι Δικηγόροι / οι
Δικηγορικές Εταιρείες δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τα εν λόγω
δεδομένα, εκτός της αποθήκευσης, εκτός εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση
για την κατ’ εξαίρεση χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
παρόντος,
β. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τους εκάστοτε
ισχύοντες κανόνες περί παραγραφής,
γ. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων
τρίτων ( φυσικών ή νομικών προσώπων),
δ. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους [προστασίας] [επιδίωξης]
σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.
Το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας πριν από την τυχόν άρση του περιορισμού επεξεργασίας για
κάποιο νόμιμο λόγο από εκείνους που αναφέρονται ανωτέρω υπό (β), (γ)
και (δ).
14.4. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν κάθε περιορισμό της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη. στον
οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν
αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο
Δικηγόρος / η δικηγορική εταιρεία ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων
σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Υποκείμενο
των δεδομένων.
15. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
15.1. Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και έχει παράσχει στον Δικηγόρο /
Δικηγορική Εταιρεία, και να ζητά από αυτόν / αυτήν να διαβιβάζει χωρίς
αντίρρηση τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας [Δικηγόρο
/ Δικηγορική Εταιρεία], όταν η επεξεργασία είχε θεμελιωθεί στη συγκατάθεση
του Υποκειμένου ή αφορά στην εκτέλεση σύμβασης [μεταξύ του Υποκειμένου
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των δεδομένων και του Δικηγόρου/ της δικηγορικής εταιρείας ως υπευθύνου
επεξεργασίας] και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
15.2. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία σε ανταπόκριση του αιτήματος του
Υποκειμένου των δεδομένων είτε παρέχει σε αυτό τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που αιτείται, είτε τα διαβιβάζει σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας[
Δικηγόρο/δικηγορική εταιρεία], με τη χρήση δομημένου, κοινώς
χρησιμοποιούμενου και αναγνώσιμου από μηχανήματα μορφότυπου, εφόσον
είναι τεχνικά εφικτό.
15.3. Το αίτημα για τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ικανοποιείται με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος
Κώδικα (δικαίωμα διαγραφής). Το δικαίωμα δεν ισχύει όταν πρόκειται για
επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας
που έχει ανατεθεί στον Δικηγόρο / στη δικηγορική εταιρεία ως Υπεύθυνο
Επεξεργασίας, όπως οι περιπτώσεις που ενεργεί ως σύνδικος πτωχεύσεως ή
εκκαθαριστής.
15.4. Κατά την ικανοποίηση του αιτήματος για φορητότητα των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει
δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων, όπως η
διασφάλιση του απορρήτου ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το
δικαίωμα στη φορητότητα δεν ικανοποιείται, όταν αφορά και δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων που δεν μπορούν να
διαχωριστούν από τα δεδομένα του προσώπου που ασκεί το δικαίωμα της
φορητότητας, εκτός εάν τα τρίτα πρόσωπα, αφού ενημερωθούν από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας συγκατατεθούν ρητά, με την επιφύλαξη των
ειδικότερων όρων που διέπουν τη σχέση του Δικηγόρου/ Δικηγορικής
Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας με το τρίτο πρόσωπο.
16. Δικαίωμα εναντίωσης
16.1. Οι Δικηγόροι / οι Δικηγορικές Εταιρείες κατανοούν ότι το Υποκείμενο των
δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 4
στ. (ε) ή (στ) του παρόντος Κώδικα.
16.2. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες ικανοποιούν το δικαίωμα εναντίωσης
και δεν υποβάλλουν πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν
αποδείξουν ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την
επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων
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του Υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.
16.3. Οι Δικηγόροι / Δικηγορικές Εταιρείες επισημαίνουν ρητώς και το αργότερο
κατά την πρώτη επικοινωνία με το Υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα
εναντίωσης, περιγράφοντάς αυτό με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
16.4. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για
σκοπούς ιστορικής ή επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, το
Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους σημαντικού δημόσιου
συμφέροντος.
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IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ / ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
17. Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
17.1. Οι Δικηγόροι/ Δικηγορικές Εταιρείες τηρούν αρχείο δραστηριοτήτων
επεξεργασίας, εφόσον η διενεργούμενη επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέσει
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των
δεδομένων, η επεξεργασία δεν είναι περιστασιακή ή περιλαμβάνει ειδικές
κατηγορίες δεδομένων ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που αφορούν ποινικά αδικήματα και καταδίκες
17.2. Το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά
α. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικηγόρου/ Δικηγορικής
εταιρείας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας
β. τους σκοπούς της επεξεργασίας,
γ. περιγραφή των κατηγοριών Υποκειμένων των δεδομένων και των
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
δ. τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να
γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή
διεθνείς οργανισμούς,
ε. όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων
του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς
οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που θεμελιώνονται σε
παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις βάσει του άρθρου 49 ΓΚΠΔ την
τεκμηρίωση των κατάλληλων εγγυήσεων,
στ. όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των
διάφορων κατηγοριών δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
9 του παρόντος Κώδικα,
ζ. όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφάλειας που λαμβάνει ο Δικηγόρος / Δικηγορική Εταιρεία σε
ανταπόκριση των εκ του άρθρου 32§1 ΓΚΠΔ υποχρεώσεων,
η. το όνομα και τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,
εφόσον έχει οριστεί.
17.3. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία λαμβάνει πρόνοια για την περιοδική
επανεξέταση και επικαιροποίηση του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω αλλαγών στα στοιχεία, τα οποία
απαιτείται να περιληφθούν στα εν λόγω αρχεία.
17.4. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία τηρεί το αρχείο δραστηριοτήτων
επεξεργασίας εγγράφως, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής.
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17.5. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία θέτουν το αρχείο δραστηριοτήτων
επεξεργασίας στη διάθεση της ΑΠΔΠΧ κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
18. Εκτίμηση επιπτώσεων / αντικτύπου επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και προηγούμενη διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ
18.1. Ο Δικηγόρος/ Η Δικηγορική Εταιρεία δεν απαιτείται να διενεργεί εκτίμηση
επιπτώσεων/ αντικτύπου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και στα άλλα
δικαιώματα και ελευθερίες των Υποκειμένων των δεδομένων.
18.2. Εφόσον κριθεί ότι απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων/
αντικτύπου, αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα :
α. συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας
και των σκοπών της επεξεργασίας,
β. συσχέτιση με τη νομική βάση/ θεμελίωση της επεξεργασίας, ιδίως εάν
αυτή συνίσταται στο έννομο συμφέρον,
γ. εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων
επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς,
δ. εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
Υποκειμένων των δεδομένων,
ε. τα
προβλεπόμενα
μέτρα
αντιμετώπισης
των
κινδύνων,
περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών
ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και τα άλλα δικαιώματα των Υποκειμένων των
δεδομένων και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα
Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία .
18.3. Λόγω της φύσης του λειτουργήματος, των δεσμεύσεων στις οποίες
υπόκεινται οι Δικηγόροι/ οι Δικηγορικές Εταιρίες και των διαφορετικών
κατηγοριών Υποκειμένων των δεδομένων, τα δεδομένα των οποίων
υπόκεινται σε επεξεργασία από Δικηγόρους / δικηγορικές εταιρείες, οι
τελευταίοι δεν υποχρεούνται να / δεν ζητούν τη γνώμη των Υποκειμένων των
δεδομένων για τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία.
18.4. Ο Δικηγόρος / η δικηγορική εταιρεία απευθύνεται στην ΑΠΔΠΧ και ζητά τη
γνώμη της πριν από την επεξεργασία, όταν η δυνάμει του παρόντος άρθρου
(και του αντίστοιχου άρθρου 34 του ΓΚΠΔ) εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με
την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε
υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας.
18.5. Όπου απαιτείται, ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία προβαίνει σε
επανεξέταση για να εκτιμήσει, εάν η επεξεργασία των δεδομένων

Σελίδα 29 από σύνολο 43

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου,
τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος που θέτουν οι πράξεις
επεξεργασίας
19. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
19.1. O Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ορίζει Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων, εφόσον οι βασικές δραστηριότητες του / της συνίστανται σε
μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.
Για τον προσδιορισμό της μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη:
α. ο αριθμός των εμπλεκομένων Υποκειμένων, είτε ως συγκεκριμένος
αριθμός είτε ως ποσοστό επί του πληθυσμού,
β. ο όγκος και το εύρος των δεδομένων,
γ. η διάρκεια ή ο μόνιμος χαρακτήρας της επεξεργασίας,
δ. η γεωγραφική έκταση της επεξεργασίας.
19.2. Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων συνίστανται ιδίως στα
ακόλουθα:
α. Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Δικηγόρο / τη Δικηγορική Εταιρεία
καθώς και τους συνεργάτες, Εκτελούντες Επεξεργασία αναφορικά με τις
εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας και τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και από άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές
νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων,
β. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και με τις εθνικές ή
ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία
δεδομένων και με την παρούσα Πολιτική
γ. Εισηγείται στον Δικηγόρο / Δικηγορική Εταιρεία μέτρα και πολιτικές
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
δ. Συνεργάζεται με τον Δικηγόρο / τη Δικηγορική Εταιρεία αναφορικά με
την κατανομή εργασιών στο προσωπικό στο πλαίσιο και στην έκταση
που αυτές αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς
και την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει
στις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε.

Προβαίνει σε ελέγχους αναφορικά με τη συμμόρφωση του Δικηγόρου /
της Δικηγορικής Εταιρείας, του προσωπικού, των συνεργατών αυτών
καθώς και τυχόν Εκτελούντων με τον ΓΚΠΔ, την εθνική νομοθεσία και
τον παρόντα κώδικα.
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στ. Παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων /
αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 35 ΓΚΠΔ και το άρθρο 18 του
παρόντος Κώδικα και παρακολουθεί την υλοποίησή της.
ζ.

Αναλαμβάνει το συντονισμό και διαχείριση των αποκρίσεων σε
περιστατικά ασφάλειας που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη).

η. Ενημερώνεται για τα αιτήματα των Υποκειμένων των δεδομένων που
αναφέρονται στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και αναλαμβάνει τη
διαχείριση της απόκρισης σε αυτά. Οι απασχολούμενοι στον Δικηγόρο /
στη Δικηγορική Εταιρεία μπορούν υπό την ιδιότητα των να
απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την άσκηση
των δικαιωμάτων τους.
θ. Συνεργάζεται με την ΑΠΔΠΧ για οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας
προσωπικών δεδομένων και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με αυτήν
για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της προηγούμενης
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ και άρθρο 18.4
του παρόντος Κώδικα.
19.3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία,
ηλεκτρονικά και χειρόγραφα και σε όλα τα συστήματα, εφόσον και στο μέτρο
που αυτά σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του ως προς την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο και για τους
σκοπούς της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και των συναφών
δραστηριοτήτων.
19.4. Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών ή μελών του προσωπικού του
Δικηγόρου / της Δικηγορικής Εταιρείας. Επιλέγεται και ορίζεται επί τη βάσει
των επαγγελματικών προσόντων και ιδίως της εμπειρογνωσίας του στον
τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.. Παρέχει τις υπηρεσίες του βάσει σύμβασης παροχής
υπηρεσιών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Εφόσον πρόκειται για συνεργάτη ή
μέλος του προσωπικού λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα καθήκοντα του
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων να μην είναι ασυμβίβαστα με τα άλλα
καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
19.5. Ο ορισμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων γίνεται εγγράφως, με
σύμβαση ή με εσωτερική απόφαση. Στη σχετική πράξη ορισμού
προσδιορίζεται η θέση, τα καθήκοντα και ο τρόπος άσκησής τους από τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Ο ορισμός γίνεται για ορισμένο χρονικό
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διάστημα και μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση του ορισμού ή παύση του
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων επιτρέπεται, μόνο εάν συντρέχει σοβαρός
λόγος και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επειδή ο Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων επιτέλεσε ορθά και με συνέπεια τα καθήκοντά του.
19.6. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεν λαμβάνει εντολές αναφορικά με
την άσκηση των καθηκόντων του. Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις
επειδή επιτέλεσε ορθά και με συνέπεια τα καθήκοντά του. Ο Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στον Δικηγόρο / στους
διαχειριστές εταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας.
19.7. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεσμεύεται από υποχρέωση εχεμύθειας,
λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων από το δικηγορικού απορρήτου,
εφόσον ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι δικηγόρος . Οφείλει να μην
ανακοινώνει ή αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο γεγονότα ή πληροφορίες,
οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή
επ’ ευκαιρία αυτών, όπως και να τηρεί γενικά απόλυτη εμπιστευτικότητα
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις αυτές υφίστανται και ύστερα από το πέρας του
ορισμού του ως υπευθύνου προστασίας δεδομένων. Τυχόν ειδικότερες
υποχρεώσεις εχεμύθειας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
επιβάλλονται / προβλέπονται στην πράξη ορισμού του.
20. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέτρα ασφάλειας
20.1. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που συλλέγει, τηρεί, χρησιμοποιεί, διαβιβάζει και εν γένει
υποβάλλει σε επεξεργασία, ώστε να τα προστατεύσει, ιδίως από τυχαία ή
παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση/
ανακοίνωση σε ή πρόσβαση από μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα.
20.2. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να είναι κατάλληλα και ανάλογα των κινδύνων
και κατά τον ειδικότερο προσδιορισμό τους λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής , η φύση και η
κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο της επεξεργασίας και οι
ειδικότεροι σκοποί αυτής. Για την αξιολόγηση των κινδύνων λαμβάνεται
υπόψη ιδίως η πιθανότητα επέλευσής τους και η σοβαρότητα αυτών ιδίως σε
σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχουν για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και εν γένει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
Υποκειμένων των δεδομένων.
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20.3. Οι ασκούμενοι δικηγόροι υποχρεούνται σε τήρηση των μέτρων ασφαλείας
ιδίως αναφορικά με την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
20.4. Με την επιφύλαξη του δικηγορικού απορρήτου / των δεσμεύσεων από το
δικηγορικό απόρρητο, ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία δεσμεύει τους
συνεργάτες του / της, ιδίως όσους / ες δεν διαθέτουν την δικηγορική ιδιότητα
με ρήτρες / δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας/ απορρήτου.
20.5. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία λαμβάνουν μέτρα φυσικής,
οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, ιδίως για την διαβάθμιση και τον
έλεγχο της πρόσβασης σε διαδικασίες επεξεργασίας και αρχεία (συστήματα
αρχειοθέτησης ) που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την
ασφαλή τήρηση και διαγραφή / καταστροφή των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και των υλικών φορέων, στους οποίους αυτά τηρούνται /
αποθηκεύονται και την ασφαλή διαβίβαση αυτών.
20.6. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να είναι
εφικτή η έγκαιρη διάγνωση/ διαπίστωση τυχόν παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2(ιδ) του παρόντος
Κώδικα. Ο Δικηγόρος / η δικηγορική εταιρεία εκπονούν σχέδιο απόκρισης σε
περιστατικά/ συμβάντα παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
21. Γνωστοποίηση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21.1. Όταν διαπιστώνεται παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την
έννοια του άρθρου 2(ιδ) του παρόντος Κώδικα, ο Δικηγόρος / η Δικηγορική
Εταιρεία γνωστοποιούν την παραβίαση στην ΑΠΔΠΧ.
21.2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν εκτιμάται / αξιολογείται ότι η
συγκεκριμένη παραβίαση δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων.
21.3. Για την εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης του κινδύνου και της
σοβαρότητας αυτού του κινδύνου της παραβίασης λαμβάνονται μεταξύ
άλλων:
α)

η φύση, ο όγκος, καθώς και η κατηγορία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα,

β)

η δυνατότητα ταυτοποίησης των Υποκειμένων των δεδομένων που
θίγονται από την παραβίαση,

γ)

η σοβαρότητα των επιπτώσεων/συνεπειών της παραβίασης για τα
Υποκείμενα των δεδομένων,

δ)

οι ιδιότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των Υποκειμένων αυτών
(π.χ. κατηγορούμενοι, μάρτυρες, ανήλικοι) και ο αριθμός αυτών.
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21.4. Τέτοιος κίνδυνος τεκμαίρεται ότι μπορεί να προκληθεί στις περιπτώσεις που
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να προκαλέσει
οποιαδήποτε - σωματική, υλική ή ηθική - βλάβη σε φυσικά πρόσωπα, όπως
ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: κίνδυνος δημοσιοποίησης των
δεδομένων, κίνδυνος για τη ζωή και την ακεραιότητα των Υποκειμένων των
δεδομένων, υποκλοπή ταυτότητας, προσβολή της τιμής και της
προσωπικότητας, σοβαρή οικονομική βλάβη ή βλάβη εννόμων συμφερόντων
του Υποκειμένου των δεδομένων, απώλεια της εμπιστευτικότητας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται από επαγγελματικό
απόρρητο ή άλλο απόρρητο που αναγνωρίζεται από τη / προβλέπεται στη
νομοθεσία.
21.5. Ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία φέρει το βάρος να αποδείξει την ύπαρξη
ή μη, δηλ. την πιθανότητα επέλευσης και τη σοβαρότητα του κινδύνου. Σε
περίπτωση απλώς απόπειρας παραβίασης δεδομένων, δεν δημιουργείται
ενδεχόμενο πρόκλησης κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
Υποκειμένων και, κατά τούτο, δεν απαιτείται γνωστοποίηση της παραβίασης
προς την ΑΠΔΠΧ.
21.6. Στην περίπτωση που η γνωστοποίηση της παραβίασης στην ΑΠΔΠΧ
επιβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου,
αυτή θα πραγματοποιείται αμελλητί, αμέσως μόλις ο Δικηγόρος/ η
Δικηγορική Εταιρεία λάβει γνώση της παραβίασης και, εφόσον είναι δυνατό,
εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του
γεγονότος/ συμβάντος που συνιστά την παραβίαση. Στην περίπτωση που ο
Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία δεν διαθέτει εξαρχής και εντός των
πρώτων εβδομήντα δύο (72) ωρών όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και δεν
μπορεί να τις παράσχει στην ΑΠΔΠΧ, προβαίνει αμελλητί στη γνωστοποίηση
κάποιων από αυτές και στη συνέχεια συμπληρώνει σταδιακά τις αναγκαίες
πληροφορίες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν η γνωστοποίηση
πραγματοποιηθεί ύστερα από την πάροδο εβδομήντα δύο (72) ωρών, ο
Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσει
την καθυστέρηση.
21.7. Για τις ανάγκες της γνωστοποίησης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία τηρεί τα
πρότυπα / έντυπα/ κατευθύνσεις που υιοθετεί η ΑΠΔΠΧ.
21.8. Στην περίπτωση που ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία δεν προβεί στη
γνωστοποίηση της παραβίασης στην ΑΠΔΠΧ, επειδή κρίνει ότι δεν συντρέχει
το ενδεχόμενο πρόκλησης κινδύνου κατά τις παραγράφους 2 έως 5 του
παρόντος άρθρου, εγγυάται ότι θα τηρεί χωριστό αρχείο, στο οποίο
καταγράφονται οι παραβιάσεις που έλαβαν χώρα αλλά δεν γνωστοποιήθηκαν
στην ΑΠΔΠΧ. Για καθεμία από τις παραβιάσεις δεδομένων, ο Δικηγόρος / η
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Δικηγορική Εταιρεία καταγράφει συνοπτική περιγραφή της παραβίασης,
καθώς και τους λόγους για τους οποίους έκρινε ότι δεν είχε υποχρέωση
γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ. Το αρχείο της παρούσας παραγράφου είναι
διαθέσιμο στην ΑΠΔΠΧ, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
22. Ανακοίνωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
Υποκείμενο των δεδομένων
22.1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία
ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
Υποκειμένων των δεδομένων ιδίως στις περιπτώσεις του άρθρου 21.4, ο
Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πρόσωπα, τα οποία θίγονται από την
παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
22.2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση της
ανακοίνωσης της παραβίασης, εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προστασίας, όπως η κρυπτογράφηση, η διενέργεια
τακτικών ελέγχων ασφαλείας κ.α., και τα μέτρα αυτά πράγματι
εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα καθιστώντας μη προσβάσιμα / κατανοητά τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια
πρόσβασης σε αυτά
β. ο Δικηγόρος/ η Δικηγορική Εταιρεία έλαβε στη συνέχεια μέτρα που
διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος
στην παράγραφο 1 υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
των Υποκειμένων των δεδομένων,
γ. η ανακοίνωση είναι αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες
για τον Δικηγόρο/ τη Δικηγορική Εταιρεία. Τέτοια περίπτωση συντρέχει
όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν καταστραφεί ή
απωλεσθεί ως συνέπεια της παραβίασης ή η παραβίαση αφορά άγνωστο
ή μεγάλο αριθμό Υποκειμένων των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή,
γίνεται αντ' αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το
οποίο τα Υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται με εξίσου
αποτελεσματικό τρόπο.
22.3. Η ανακοίνωση προς τα Υποκείμενα των δεδομένων περιλαμβάνει
τουλάχιστον:
α. Σαφή περιγραφή της φύσης της παραβίασης των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα,
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β. τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υπευθύνου
προστασίας δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί [ο τελευταίος] ή άλλου
σημείου επικοινωνίας μέσω του οποίου μπορούν να ζητηθούν
περαιτέρω πληροφορίες,
γ. τις ενδεχόμενες/ πιθανολογούμενες συνέπειες της παραβίασης. Με την
ίδια ανακοίνωση περιγράφονται τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς
λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου
ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών
συνεπειών της. Ειδικότερα ο Δικηγόρος / Δικηγορική Εταιρεία παρέχει
πληροφορίες και συστάσεις προς τα Υποκείμενα των δεδομένων, ώστε
να αποφευχθούν ή να μετριαστούν οι συνέπειες της παραβίασης.
22.4. Ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία τηρεί τεκμηρίωση για κάθε παραβίαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα πραγματικά
περιστατικά που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω
τεκμηρίωση πραγματοποιείται με τρόπο, ώστε να επιτρέπει στην ΑΠΔΠΧ και
στο όργανο που σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος έχει ανατεθεί η
εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα να επαληθεύει τη
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.

Σελίδα 36 από σύνολο 43

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

V.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
23. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
23.1. Το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό να προσαρμόσει και να εξειδικεύσει τους
κανόνες, τις αρχές και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και στον νόμο 4624/2019
(ΦΕΚ Α’ 137/ 29.08.2019), όπως ισχύει, στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων και των δραστηριοτήτων των Δικηγορικών Συλλόγων
συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ και της νομοθεσίας και στην
ασφάλεια δικαίου.
23.2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος διατυπώνουν τις υποχρεώσεις των Δικηγορικών
Συλλόγων ως Υπευθύνων Επεξεργασίας έναντι των μελών τους (Υποκείμενα
των Δεδομένων) αλλά δεν υποκαθιστά τον ΓΚΠΔ και δεν απαλλάσσει από την
υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ρυθμίσεις αυτού καθώς και της εκάστοτε
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που τον συμπληρώνει ή/και εξειδικεύει.
23.3. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που πραγματοποιείται από έναν Δικηγορικό Σύλλογο, εφόσον και
στον βαθμό που ορίζει τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας.
24. Νομικές βάσεις επεξεργασίας για Δικηγορικούς Συλλόγους
24.1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους
Υποκείμενους στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου Δικηγορικούς
Συλλόγους είναι σύννομη όταν βασίζεται σε μία από τις παρακάτω νομικές
βάσεις:
α. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των
δεδομένων σύμφωνα με τις ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
παρόντος Κώδικα .
β. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του
Δικηγορικού Συλλόγου και του υποκειμένου των δεδομένων.
γ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δικηγορικού
Συλλόγου με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία και τα καταστατικά κείμενα που διέπουν τη
λειτουργία, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Συλλόγου.
δ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
του Υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
ε.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στον Δικηγορικό

Σελίδα 37 από σύνολο 43

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Σύλλογο ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ιδίως ως προς την τήρηση των
δημοσίων Μητρώων Δικηγόρων.
στ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων
συμφερόντων που επιδιώκει ο Δικηγορικός Σύλλογος ως υπεύθυνος
επεξεργασίας ή τρίτος, όπως τα μέλη του Συλλόγου, εκτός εάν έναντι των
συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη
δικαιώματα και οι ελευθερίες του Υποκειμένου των δεδομένων που
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων του. Ως έννομο συμφέρον
νοείται και η αναγνώριση, άσκηση και υπεράσπιση δικαιώματος ιδίως
ενώπιον δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου, πειθαρχικού οργάνου και
μηχανισμού διαμεσολάβησης.
25. Αρχή του σκοπού
25.1. Ο Δικηγορικός Σύλλογος συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
25.2. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αποσκοπεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων που έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος εκ του νόμου και των
καταστατικών σκοπών και κειμένων τους.
25.3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για
σκοπούς ασύμβατους προς τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1. Κατά
τον έλεγχο / την αξιολόγηση και τη διαπίστωση της συμβατότητας μεταξύ
των αρχικών και των περαιτέρω σκοπών λαμβάνεται υπόψη τυχόν σχέση
μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω
επεξεργασίας,
στ. το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα,
ζ. η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η. οι πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα
Υποκείμενα των δεδομένων,
θ. η ύπαρξη κατάλληλων μέτρων προστασίας που προτίθεται να λάβει ο
Δικηγορικός Σύλλογος.
25.4. Ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τηρεί για ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς
που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του, και ιδίως την
υποστήριξη της νομικής παιδείας / εκπαίδευσης των μελών του και την
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προώθηση της νομικής έρευνας καθώς και την μελέτη της νομοθεσίας και της
νομολογίας και τη συναφή τήρηση σχετικών βάσεων δεδομένων.
25.5. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
των μελών του αποκλειστικά για την εκπλήρωση των καθηκόντων που
προβλέπονται στον νόμο ή/και των καταστατικών σκοπών τους. Οι
Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν δημοσιοποιούν και δεν διαβιβάζουν ή
ανακοινώνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών τους σε
τρίτους για άλλους σκοπούς, εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σε νόμο,
επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή εάν τα μέλη έχουν δώσει τη
συγκατάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.
26. Θεμιτή και νόμιμη συλλογή, αρχή αναλογικότητας και ελαχιστοποίησης
των δεδομένων
26.1. Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος τηρεί αρχείο για κάθε μέλος του, στο οποίο
περιέχονται έγγραφα που το αφορούν και συνδέονται με την άσκηση του
λειτουργήματος του, σύμφωνα με το αρ. 26 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα
στοιχεία που αφορούν στην επαγγελματική ιδιότητα, τον αριθμό μητρώου και
τα στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου αποτελούν
δημόσιο μητρώο και χορηγούνται από τους υπαλλήλους του Δικηγορικού
Συλλόγου σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα ζητήσει.
26.2. Ομοίως κάθε Δικηγορικός Σύλλογος τηρεί αρχείο για τις δικηγορικές εταιρείες
που λειτουργούν στην έδρα του. Τα στοιχεία που υποβάλλονται σε
διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το αρ. 50 του Κώδικα Δικηγόρων
συνιστούν δημόσιο μητρώο.
26.3. Ο Δικηγορικός Σύλλογος διασφαλίζει ότι υποβάλλει σε επεξεργασία μόνο τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα και συναφή και
περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών της συγκεκριμένης κάθε φορά – επεξεργασίας («ελαχιστοποίηση των
δεδομένων»), η οποία εξυπηρετεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των
καταστατικών σκοπών του Συλλόγου. Όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου ή
απασχολούμενοι σε αυτόν ή συναλλασσόμενοι με αυτόν, λαμβάνεται
ιδιαίτερη πρόνοια ώστε η επεξεργασία να περιορίζεται στα ελάχιστα
αναγκαία δεδομένα, ιδίως όταν αυτά ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες
δεδομένων (ευαίσθητα)
26.4. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σχετίζονται με τη Νομική Βοήθεια, εφόσον και στο μέτρο που η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
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νομικών αξιώσεων (ιδίως) ενώπιον δικαστηρίου, διοικητικού ή πειθαρχικού
οργάνου ή για την παράσταση ενώπιον δημόσιας αρχής.
26.5. Ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να έχει πρόσβαση, να συλλέγει και να
επεξεργάζεται κάθε είδους προσωπικά δεδομένα τρίτου υπό την προϋπόθεση
ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται είτε από δημόσια προσβάσιμη πηγή / αρχή
είτε από νόμιμο αρχείο τηρούμενο από δικαστικές ή άλλες αρχές του δημόσιου
τομέα.
26.6. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ανακοινώνει, διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των μελών του, εφόσον αυτό επιβάλλεται για τους
σκοπούς που σχετίζονται με την τήρηση του Μητρώου των Δικηγόρων, την
εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από νόμο, δικαστική απόφαση ή τα
καταστατικά κείμενα του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτά λαμβάνεται
πρόνοια ώστε να ανακοινώνονται, διαβιβάζονται ή δημοσιοποιούνται μόνο τα
δεδομένα που είναι τα ελάχιστα αναγκαία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος
ανακοινώνει ή δημοσιοποιεί δεδομένα που αφορούν την ιδιότητα των μελών
του (επαγγελματική ταυτότητα, αριθμό μητρώου και ιδιότητα) και τα
στοιχεία επικοινωνίας αυτών (διεύθυνση γραφείου, τηλέφωνο σταθερό και
κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπως αυτά έχουν
γνωστοποιηθεί στον Σύλλογο κατά τη στιγμή της εγγραφής ή σε
μεταγενέστερο χρονικό σημείο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και τους σκοπούς της άσκησης του δικηγορικού
λειτουργήματος και της εφαρμογής δικονομικών ρυθμίσεων, όπως η επίδοση
εγγράφων, ή της εκ του νόμου ανάθεσης καθηκόντων λόγω της δικηγορικής
ιδιότητας.
26.7. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μεριμνούν ώστε η δημοσίευση δικαστικών
αποφάσεων κ.ά. να γίνεται με τρόπο ώστε να μην περιλαμβάνονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων προσώπων, με εξαίρεση τα
ονόματα των δικαστών και των δικηγόρων. Λαμβάνεται επίσης ειδική
πρόνοια ώστε να αφαιρούνται ή να ψευδωνυμοποιούνται στοιχεία που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στην έστω και έμμεση ταυτοποίηση των
εμπλεκομένων προσώπων, εκτός αν η κατανόηση της απόφασης ως προς τα
νομικά ζητήματα καθίσταται δυσχερής.
27. Αρχή της ακρίβειας και
προσωπικού χαρακτήρα.

της

επικαιροποίησης

των

δεδομένων

27.1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλουν σε επεξεργασία είναι ακριβή και, όταν είναι
αναγκαίο, επικαιροποιούνται.
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27.2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υιοθετούν κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες για την
εξέταση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την διόρθωση,
διαγραφή ή επικαιροποίηση αυτών. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, όταν
διαπιστώσουν ή λάβουν γνώση της ανακρίβειας ή της ανάγκης
επικαιροποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
επεξεργάζονται, προβαίνουν χωρίς – αδικαιολόγητη – καθυστέρηση σε όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διαγραφή, διόρθωση ή επικαιροποίηση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση
με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
27.3. Εφόσον πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στα
μέλη τους μπορούν να ζητούν τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανάγκη
διόρθωσης ή επικαιροποίησης των δεδομένων
28. Χρονικός περιορισμός της διατήρησης των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
28.1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό
μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των δεδομένων
μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της εκάστοτε
επεξεργασίας, άλλως για το διάστημα που τυχόν απαιτείται από ρητή διάταξη
νόμου ή καταστατικού κειμένου που αφορά τη λειτουργία τους. Με την
πάροδο του διαστήματος αυτού οι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν να
προβούν στην ασφαλή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
καταστροφή των αντίστοιχων εγγράφων .
28.2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι επιτρέπεται να προβαίνουν σε περαιτέρω διατήρηση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.
28.3. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι επιτρέπεται να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και πέραν του διαστήματος που απαιτείται για την εκπλήρωση
του αρχικού σκοπού επεξεργασίας για τους σκοπούς της θεμελίωσης,
άσκησης και υποστήριξης νομικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση το
διάστημα τήρησης δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη από το χρονικό
σημείο κατά το οποίο θα έπρεπε να διαγράψουν τα δεδομένα λόγω της
εκπλήρωσης του αρχικού σκοπού.
28.4. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι επιτρέπεται να διατηρούν περαιτέρω τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον τα
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για στατιστικούς ή ερευνητικούς
σκοπούς, ή για την τήρηση ιστορικού αρχείου υπό την προϋπόθεση ότι
ανωνυμοποιούνται ή λαμβάνονται κατάλληλα και επαρκή οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα για την ασφαλή τήρησή τους
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VΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ
29. Εθελοντική συμμόρφωση / Εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος
Κώδικα
29.1. Οι φορείς που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα αναγνωρίζουν ότι πρωτίστως
η τήρησή αποτελεί ηθική υποχρέωση και υπόσχεση των Δικηγόρων,
Δικηγορικών Εταιρειών και Δικηγορικών Συλλόγων να συμμορφώνονται με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ενόψει του ιδιαίτερου χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήματος.
29.2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος με απόφαση της Ολομέλειας που λαμβάνεται ύστερα
από εισήγηση του Προέδρου ορίζει Επιτροπή Εφαρμογής Κώδικα
Δεοντολογίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
αποστολή της οποίας αποτελεί:
α. η παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα. Στο πλαίσιο
αυτό συνεργάζεται με την Ολομέλεια και τα άλλα όργανα του Συλλόγου
και με τους Υπευθύνους Eεπεξεργασίας (Δικηγόρους / Δικηγορικές
Εταιρείες) ή / και τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων εφόσον
έχουν οριστεί
β. παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας και της νομολογίας και
ενημερώνει την Ολομέλεια / όργανα του Συλλόγου
γ. εισηγείται στην Ολομέλεια μέτρα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των
μελών του Συλλόγου
δ. γνωμοδοτεί για ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο πλαίσιο της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος
ε.

λαμβάνει παράπονα, αναφορές και καταγγελίες αναφορικά με τη μη
συμμόρφωση Δικηγόρων/ δικηγορικών εταιρειών. Η Επιτροπή
διαβιβάζει τις καταγγελίες αυτές στο [αρμόδιο] πειθαρχικό όργανο και
διατυπώνει (απλή) γνώμη, εφόσον ζητηθεί.

στ. εισηγείται στην Ολομέλεια τροποποιήσεις του παρόντος Κώδικα
29.3. Η Επιτροπή αποτελείται από _ _ _
29.4. Η διάρκεια της θητείας της είναι τριετής.
30. Πειθαρχικά παραπτώματα - Διαδικασίες καταγγελίας
30.1. Η παραβίαση των ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα.
30.2. Αναφορικά με την παραγραφή, τις πειθαρχικές ποινές και τις συνέπειες
αυτών, την επιμέτρηση της ποινής, τη δημοσιότητα, τα πειθαρχικά
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συμβούλια, την αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων, την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης, την πειθαρχική διαδικασία, την έκδοση και εκτέλεση των
πειθαρχικών αποφάσεων και τα ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 141-159 του Κώδικα Δικηγόρων.
31. Επίλυση διαφορών
31.1. Οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα
επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ Υπευθύνων
Επεξεργασίας και Υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με προσφυγή στην ευέλικτη διαδικασία
διευθέτησης διαφορών / διαμεσολάβησης του ν. 4512/2018.
31.2. Ανεξαρτήτως της δυνατότητας της παραγράφου 1, κάθε Υποκείμενο των
δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ
εφόσον θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που το αφορούν από τα πρόσωπα που υπάγονται στον παρόντα Κώδικα
παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
32. Ισχύς - Τροποποιήσεις
32.1. Ο παρών Κώδικας ισχύει από τη δημοσίευσή του στον επίσημο ιστότοπο της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: «ΑΠΔΠΧ»)
και έκτοτε οι προβλέψεις του δεσμεύουν τα πρόσωπα που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του.
32.2. Ο παρών Κώδικας τροποποιείται, με απόφαση της Ολομελείας των
Δικηγορικών Συλλόγων κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως
ενδεικτικώς ενόψει των εξελίξεων στη νομοθεσία, νομολογία κ.α. για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι τροποποιήσεις του παρόντος Κώδικα
υποβάλλονται στην ΑΠΔΠΧ για έγκριση και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους
στον επίσημο ιστότοπο της ΑΠΔΠΧ.
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