
Ο νέος κανονισµός Ο νέος κανονισµός 

για τα προσωπικά για τα προσωπικά 

δεδοµέναδεδοµένα

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΙΟΣ 2018

δεδοµέναδεδοµένα



Επωνυµία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E.                              ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5

Είδος έρευνας Ερευνα  για λογαριασµό της ΓΣΕΒΕΕΕρευνα  για λογαριασµό της ΓΣΕΒΕΕ

Σκοπός
Έρευνα σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για τον νέο κανονισµό της ΕΕ σχετικά µε 

τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγµατος Αντιπροσωπευτικό, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων  πανελλαδικά

Μέγεθος δείγµατος/ γεωγραφική 

κάλυψη
1.004 επιχειρήσεις πανελλαδικά

Χρονικό διάστηµα συλλογής 

στοιχείων
15-21 Μαϊου 2018
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στοιχείων

Μέθοδος δειγµατοληψίας Τυχαία δειγµατοληψία

Μέθοδος συλλογής στοιχείων
Η συλλογή των στοιχείων έγινε  µε τηλεφωνικές συνεντευξεις και βάσει ηλεκτρονικού 

ερωτηµατολογίου

Τυπικό στατιστικό σφάλµα Μέγιστο σφάλµα 3,1% µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. 

Η ΚΑΠΑ RESEARCH 
Είναι µέλος του ΣΕ∆ΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR για τη 

διεξαγωγή και δηµοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώµης



Γνωρίζετε τι είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων;Γνωρίζετε τι είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων;

Μια υπηρεσία του κράτους 
για τη προστασία των 

δεδοµένων
15.0

∆εν γνωρίζω
18.0
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Μια ανεξάρτητη αρχή
67.0



Η επιχείρησή σας έχει υποχρέωση να δηλώσει στην αρχή προστασίας δεδοµένων ότι τηρεί αρχεία:Η επιχείρησή σας έχει υποχρέωση να δηλώσει στην αρχή προστασίας δεδοµένων ότι τηρεί αρχεία:

36.0 25.0 39.0Για το προσωπικό

Έχω υποχρέωση ∆εν έχω υποχρέωση ∆εν γνωρίζω
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41.0 26.0 33.0Για πελάτες



Η επιχείρηση έχει δηλώσει στο παρελθόν στην Αρχή Προστασίας την τήρηση κάποιου ηλεκτρονικού αρχείου µε προσωπικά 

δεδοµένων;

Η επιχείρηση έχει δηλώσει στο παρελθόν στην Αρχή Προστασίας την τήρηση κάποιου ηλεκτρονικού αρχείου µε προσωπικά 

δεδοµένων;

1.0

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ναι, για το προσωπικό

Ναι, για πελάτες
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4.0

80.0

11.0

Ναι, και για το προσωπικό και για 
πελάτες

Όχι

∆Γ/∆Α



Τι είδους δεδοµένα τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή : 

Για το προσωπικό της

Τι είδους δεδοµένα τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή : 

Για το προσωπικό της

58.0

57.0

22.0

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70

Στοιχεία διεύθυνσης/επικοινωνίας 
(οδό, αριθµό, ΤΚ, email)

Στοιχεία ταυτότητας 
(όνοµα, ηλικία, φύλο, εθνικότητα)

Προσωπικά δεδοµένα (οικονοµική 
κατάσταση, επάγγελµα, εκπαίδευση)

Ιατρικά δεδοµένα 
(ασθένειες, εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή)
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3.0

2.0

1.0

35.0

5.0

(ασθένειες, εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή)

Βιοµετρικά στοιχεία (ύψος, βάρος, χρώµα µαλλιών 
κ.λπ.)

Ευαίσθητα δεδοµένα (Θρήσκευµα, Συνδικαλιστική 
δράση, πολικές απόψεις)

Τίποτα

∆Γ/∆Α



Τι είδους δεδοµένα τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή : 

Για ιδιώτες πελάτες (φυσικά πρόσωπα)

Τι είδους δεδοµένα τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή : 

Για ιδιώτες πελάτες (φυσικά πρόσωπα)

66.0

57.0

15.0

6.0

0 10 20 30 40 50 60 70

Στοιχεία διεύθυνσης/επικοινωνίας 
(οδό, αριθµό, ΤΚ, email)

Στοιχεία ταυτότητας (όνοµα, ηλικία, φύλο, εθνικότητα)

Προσωπικά δεδοµένα (οικονοµική 
κατάσταση, επάγγελµα, εκπαίδευση)

Βιοµετρικά στοιχεία (ύψος, βάρος, χρώµα µαλλιών 
κ.λπ.)
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6.0

5.0

1.0

26.0

2.0

κ.λπ.)

Ιατρικά δεδοµένα (ασθένειες, εξετάσεις, φαρµακευτική 
αγωγή)

Ευαίσθητα δεδοµένα (Θρήσκευµα, Συνδικαλιστική 
δράση, πολιτικές απόψεις)

Τίποτα

∆Γ/∆Α



Τι είδους δεδοµένα τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή : 

Για πελάτες επιχειρήσεις

Τι είδους δεδοµένα τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή : 

Για πελάτες επιχειρήσεις

56.0

36.0

11.0

1.0

0 10 20 30 40 50 60

Στοιχεία διεύθυνσης/επικοινωνίας 
(οδό, αριθµό, ΤΚ, email)

Στοιχεία ταυτότητας 
(όνοµα, ηλικία, φύλο, εθνικότητα)

Προσωπικά δεδοµένα (οικονοµική 
κατάσταση, επάγγελµα, εκπαίδευση)

Ιατρικά δεδοµένα 
(ασθένειες, εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή)
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1.0

1.0

0.0

33.0

8.0

(ασθένειες, εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή)

Βιοµετρικά στοιχεία (ύψος, βάρος, χρώµα 
µαλλιών κ.λπ.)

Ευαίσθητα δεδοµένα (Θρήσκευµα, Συνδικαλιστική 
δράση, πολιτικές απόψεις)

Τίποτα

∆Γ/∆Α



Τα δεδοµένα αυτά τα τηρείτε :
ΒΑΣΗ : ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα δεδοµένα αυτά τα τηρείτε :
ΒΑΣΗ : ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

67.0

16.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Σε υπολογιστές εντός της επιχείρησης

Σε υπολογιστές εκτός της επιχείρησης 
(π.χ. εταιρεία λογισµικού
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14.0

14.0

5.6

Σε κάποιον server στο cloud

∆εν τηρώ ηλεκτρονικά αλλά µόνο 
χειρόγραφα δεδοµένα

∆Γ/∆Α



Ποιος είναι σήµερα υπεύθυνος στην επιχείρησή σας για την τήρηση και επεξεργασία αυτών των στοιχείων;Ποιος είναι σήµερα υπεύθυνος στην επιχείρησή σας για την τήρηση και επεξεργασία αυτών των στοιχείων;

48.0

17.0

9.0

4.0

0 10 20 30 40 50 60

Ο επιχειρηµατίας

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης

Ο λογιστής

Κάποιος άλλος από το προσωπικό
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2.0

1.0

1.0

16.0

2.0

Η εταιρεία που αγοράσαµε το λογισµικό

Άλλος

Κάποιος δικηγόρος

Κανένας, δεν έχουµε ορίσει κάποιον υπεύθυνο

∆Γ/∆Α



Γνωρίζετε κάτι για τον νέο κανονισµό για την προστασία προσωπικών δεδοµένων της ΕΕ 

που θα τεθεί σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018;

Γνωρίζετε κάτι για τον νέο κανονισµό για την προστασία προσωπικών δεδοµένων της ΕΕ 

που θα τεθεί σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018;

Ναι γνωρίζω
24.0

∆εν γνωρίζω τίποτα
43.0
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Κάτι έχω ακούσει
33.0

43.0



Γνωρίζετε αν η επιχείρησή σας έχει κάποια από τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά µε την τήρηση του νέου κανονισµού 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων της ΕΕ;

Γνωρίζετε αν η επιχείρησή σας έχει κάποια από τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά µε την τήρηση του νέου κανονισµού 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων της ΕΕ;

37.1

30.8

27.3

25.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Τήρηση και προστασία αρχείου πελατών

Τήρηση και προστασία αρχείου προσωπικού

Ενηµέρωση πελατών και προσωπικού για τη 
χρήση των πληροφοριών

Γραπτή ή ηλεκτρονική συγκατάθεση για την 
τήρηση στοιχείων
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25.2

21.7

18.9

8.4

46.9

τήρηση στοιχείων

Ορισµός ατόµου για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων

∆υνατότητα δήλωσης απόσυρσης της 
συγκατάθεσης για την τήρηση στοιχείων

∆εν έχει κάποια υποχρέωση

∆εν γνωρίζω τίποτα



Έχει κάνει η επιχείρησή σας κάποια ενέργεια για να προσαρµοσθεί στον νέο κανονισµό που θα ισχύσει από 25 Μαΐου;Έχει κάνει η επιχείρησή σας κάποια ενέργεια για να προσαρµοσθεί στον νέο κανονισµό που θα ισχύσει από 25 Μαΐου;

Ναι
15.0

∆Γ/∆Α
5.0
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Όχι
80.0



Έχετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εφαρµογή σε περίπτωση παραβίασης των δεδοµένων;Έχετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εφαρµογή σε περίπτωση παραβίασης των δεδοµένων;

Ναι
9.0

∆Γ/∆Α
9.0
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Όχι
82.0



Έχετε ορίσει κάποιον υπεύθυνο για την προστασία των δεδοµένων;Έχετε ορίσει κάποιον υπεύθυνο για την προστασία των δεδοµένων;

Ναι
15.0

∆Γ/∆Α
3.0
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Όχι
82.0



Γνωρίζετε ότι για τη µη τήρηση του κανονισµού προβλέπονται πρόστιµα;Γνωρίζετε ότι για τη µη τήρηση του κανονισµού προβλέπονται πρόστιµα;

∆εν γνωρίζω τίποτα γι’ 
αυτό
38.0
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Ναι το γνωρίζω
50.0

Κάτι έχω ακούσει
12.0



Σας ενηµέρωσε κάποιος για το κόστος των ενεργειών που πρέπει να κάνετε και αν ναι για τι εφάπαξ ποσό περίπου σας µίλησε;Σας ενηµέρωσε κάποιος για το κόστος των ενεργειών που πρέπει να κάνετε και αν ναι για τι εφάπαξ ποσό περίπου σας µίλησε;

6.0

4.0

5.0

0 10 20 30 40 50 60

Για ποσό έως 1.000 ευρώ

Για ποσό µεταξύ 2.000 και 3.000 ευρώ

Για ποσό µεταξύ 3.000 έως 5.000 ευρώ

| kaparesearch.comkaparesearch.comkaparesearch.comkaparesearch.com ΜΑΪΟΣ 2018

5.0

2.0

54.0

24.0

Για ποσό πάνω από 5.000 ευρώ

Μου πρότειναν κάποια µηνιαία δαπάνη (κατά 
µέσο όρο 300 ευρώ µηνιαίως)

∆εν µου έχει µιλήσει κάποιος για δαπάνη

∆Γ/∆Α



Γενικά θεωρείτε το κόστος από τον νέο κανονισµό:Γενικά θεωρείτε το κόστος από τον νέο κανονισµό:

Λογικό
7.0

| kaparesearch.comkaparesearch.comkaparesearch.comkaparesearch.com ΜΑΪΟΣ 2018

Υψηλό
35.0

Υπερβολικό δεν µπορεί να 
το αναλάβει η επιχείρηση

58.0



Ανησυχείτε για το θέµα της τήρησης του νέου κανονισµού από την επιχείρησή σας;Ανησυχείτε για το θέµα της τήρησης του νέου κανονισµού από την επιχείρησή σας;

23.0

32.0

20.0

25

30

35

Πολύ & Αρκετά

55,05,0

Λίγο & Καθόλου

36,0
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20.0

16.0

9.0

0

5

10

15

20

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ/∆Α



Θα λέγατε ότι φοβάστε τα πρόστιµα και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης εξ αιτίας του νέου κανονισµού;Θα λέγατε ότι φοβάστε τα πρόστιµα και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης εξ αιτίας του νέου κανονισµού;

27.0

31.0

25

30

35

Πολύ & Αρκετά

58,08,0

Λίγο & Καθόλου

34,0
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18.0

16.0

8.0

0

5

10

15

20

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ∆Γ/∆Α



Ποιούς ωφελεί και ποιούς βλάπτει ο νέος κανονισµός για τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων;Ποιούς ωφελεί και ποιούς βλάπτει ο νέος κανονισµός για τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων;

68.0

49.0

4.0

3.0

28.0

48.0

Τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων

Τους πολίτες γιατί προστατεύει τα προσωπικά 
τους δεδοµένα

Τους ωφελεί Τους βλάπτει ∆Γ/∆Α
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28.0

8.0

22.0

69.0

50.0

23.0

Τις µεγάλες επιχειρήσεις

Τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις



Ποιον εµπιστεύεστε περισσότερο για να ενηµερωθείτε γύρω από το θέµα του νέου κανονισµού;Ποιον εµπιστεύεστε περισσότερο για να ενηµερωθείτε γύρω από το θέµα του νέου κανονισµού;

41.0

36.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Συνεργάτες µου (λογιστή, δικηγόρο κ.λπ.)

Κάποιον συλλογικό φορέων επιχειρήσεων (π.χ. 
ΓΣΕΒΕΕ, Επιµελητήρια)
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9.0

8.0

6.0

Ειδικούς της αγοράς

Κάποιον φορέα του δηµοσίου

∆Γ/∆Α


