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Προώθηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές κοινότητες
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Δεξιότητες ανάλυσης και έρευνας δεδομένων
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Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο ανάλογα με το Πλαίσιο Δεξιοτήτων (ΠΠ1 - ΙΟ1): Υψηλό

Με την ολοκλήρωση αυτής της μαθησιακής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 Να κατανοήσουν τον ρόλο της ανάλυσης δεδομένων και της έρευνας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες·

 Να κατανοήσουν τους κύριους όρους σχετικά με τα μαζικά δεδομένα (big data) και την έξυπνη ανάλυση δεδομένων·

 Να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα·

 Να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ανάλυση δεδομένων μπορεί να

βοηθήσει στη δημιουργία του εμπορικού σήματος μιας εταιρείας.

 Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τους τρόπους ρύθμισης των δεδομένων.

 Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διαφορά μεταξύ απορρήτου και προστασίας δεδομένων·

 Να κατανοήσουν την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προστασίας δεδομένων στη δική τους επιχείρηση·

 Να αναγνωρίσουν τα κύρια οφέλη και τις προκλήσεις που μπορεί να έχει η ανάλυση δεδομένων στη δική τους

επιχείρηση.
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Η ισχύουσα αντίληψη ότι η ανάλυση και έρευνα δεδομένων είναι ένας τομέας τεχνογνωσίας που διερευνάται

αποκλειστικά από υψηλά εκπαιδευμένους ειδικούς αμφισβητείται ευρέως. Η συλλογή δεδομένων, η οπτικοποίηση

και η ανάλυσή τους χρησιμοποιούνται εκτενώς από μεγαλύτερες εταιρείες για τη βελτίωση της απόδοσης τόσο σε

ατομικό όσο και σε επίπεδο οργανισμών σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς.

Δεν έχει ακόμα βρεθεί τρόπος ώστε η ανάλυση και έρευνα δεδομένων να γίνουν πηγές λήψης αποφάσεων για τους

επιχειρηματίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίοι σπάνια διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις

και δεξιότητες για τη συλλογή, ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με τους

προμηθευτές και τους πελάτες τους. Η ανάπτυξη αυτών των σημαντικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι πολύ

απαιτητική εκτός και αν συνοδεύεται από σχετική και αποτελεσματική κατάρτιση.

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για δεξιότητες ανάλυσης και έρευνας δεδομένων μεταξύ των επιχειρηματιών

υπαγορεύεται κυρίως από δύο αλληλένδετους παράγοντες, δηλ. τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων που

παράγονται στο διαδίκτυο και την ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών εταιρειών που παράγουν αυτά τα

δεδομένα.

Γνωστές εταιρείες όπως το Facebook, η Google, η Amazon, η Baidu, η TenCent κ.λπ., έχουν κάνει τους

επιχειρηματίες να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάλυση δεδομένων και το πώς αυτά μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους αποτελεσμάτων. Παρόλο που οι μεγάλες επιχειρήσεις

αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχουν η ανάλυση δεδομένων και τα εργαλεία και οι τεχνικές

έρευνας για τη διαχείριση των ροών επιχειρηματικών πληροφοριών, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ, που

αποτελούν το 99% όλων των εταιρειών στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή τους.
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Όπως και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους, οι ΜΜΕ με επαρκώς εκπαιδευμένους επαγγελματίες

δεδομένων μπορούν να επωφεληθούν από τα επεξεργασμένα δεδομένα και τη λήψη αποφάσεων βάσει

δεδομένων με διάφορους τρόπους, π.χ. επικαιροποιώντας την επιχειρηματική τους στρατηγική,

βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν και ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα

μεταξύ άλλων σε τοπικές και παγκόσμιες αγορές μέσω της καινοτομίας προϊόντων ή υπηρεσιών και

βελτιωμένων διαδικασιών παραγωγής στον αντίστοιχο επιχειρηματικό τομέα.

Επιπλέον, η ανάλυση και έρευνα δεδομένων παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για τις ΜΜΕ, που

σχετίζεται με την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών εντός της εταιρείας, των αναγκών των συνεργατών

και των πελατών τους και του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ανάλυση δεδομένων μπορεί επίσης να διευκολύνει την πρόσληψη καλύτερα καταρτισμένου προσωπικού,

την εξωτερική ανάθεση και τις προσλήψεις, τη σύνδεση με εταίρους και δίκτυα γνώσης, την ανάπτυξη νέων

επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων πράσινων επιχειρηματικών πρακτικών κ.λπ.
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Τι είναι τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων (big data);

Τα «δεδομένα» ορίζονται ως «πραγματικές πληροφορίες (όπως μετρήσεις ή στατιστικά στοιχεία) που

χρησιμοποιούνται ως βάση για συλλογισμό, συζήτηση ή υπολογισμούς» ή «οι ποσότητες, οι χαρακτήρες ή τα

σύμβολα στα οποία εκτελούνται λειτουργίες από έναν υπολογιστή, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και

μεταδίδονται με τη μορφή ηλεκτρικών σημάτων και καταγράφονται σε μαγνητικά, οπτικά ή μηχανικά μέσα

εγγραφής».

Τα «μαζικά δεδομένα» αναφέρονται στη «συσσώρευση δεδομένων που είναι πολύ μεγάλα και πολύπλοκα

στην επεξεργασία από παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων» και «πολύ μεγάλα σύνολα

δεδομένων που παράγονται από άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τα οποία μπορούν μόνο να

αποθηκευτούν, να κατανοηθούν, και να χρησιμοποιηθούν με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων και μεθόδων».

Τα χαρακτηριστικά των big data περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο, υψηλή ταχύτητα και μεγάλη ποικιλία. Οι

πηγές δεδομένων γίνονται πιο περίπλοκες από αυτές των παραδοσιακών δεδομένων διότι καθοδηγούνται

από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τις κινητές συσκευές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Διαδίκτυο

των Πραγμάτων (IoT).
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Τι είναι τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων (big data);

Η βασική ιδέα πίσω από την εφαρμογή των Big Data στην επιχειρηματικότητα είναι ότι όλα όσα κάνουμε

αφήνουν όλο και περισσότερο ένα ψηφιακό ίχνος, το οποίο μπορεί να αναλυθεί και να χρησιμοποιηθεί για

να ενισχύσει την απόδοση της εταιρείας. Για παράδειγμα, τα διαφορετικά είδη δεδομένων προέρχονται από

αισθητήρες, συσκευές, βίντεο/ήχο, δίκτυα, αρχεία καταγραφής, εφαρμογές συναλλαγών, τον ιστό και μέσα

κοινωνικής δικτύωσης — μεγάλο μέρος τους δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο και σε πολύ μεγάλη

κλίμακα.

Τα Big Data μεταμορφώνουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται

επιχειρηματικά και επηρεάζουν τις περισσότερες πτυχές της ζωής μας. Η σωστή διαχείριση και ανάλυση των

Big Data μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις με βάση τα στατιστικά

στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, βοηθώντας έτσι την ανάπτυξή τους.

Πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει και λανσάρει νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση την

ανατροφοδότηση από την ανάλυση των Big Data.
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Ταξινόμηση Δεδομένων

Η κατάλληλη ταξινόμηση είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη ενός θέματος. Γενικά, τα δεδομένα μπορούν

να ταξινομηθούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

Δομημένα 

Δεδομένα

Μη Δομημένα 

Δεδομένα

Ημιδομημένα 

Δεδομένα
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Τι είναι τα Δομημένα Δεδομένα;

Τα δομημένα δεδομένα (ποσοτικά δεδομένα) αναφέρονται στα δεδομένα που είναι ήδη οργανωμένα και αποθηκευμένα σε

βάσεις δεδομένων, με ταξινομημένο τρόπο, συνήθως σε μορφή πίνακα. Αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου των

υπαρχόντων δεδομένων.

Υπάρχουν δύο βασικές πηγές δομημένων δεδομένων - οι μηχανές και οι άνθρωποι.

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται από αρχεία καταγραφής ιστού, αισθητήρες, χρηματοοικονομικά συστήματα κ.λπ.,

ταξινομούνται ως δεδομένα που δημιουργούνται από μηχανές. Παραδείγματα: Δεδομένα GPS, στατιστικά χρήσης που

καταγράφονται από διακομιστές και εφαρμογές, δεδομένα πελατών, ιστορικό συναλλαγών, αρχεία τηλεφώνου κ.λπ. Τα

δομημένα δεδομένα που παράγονται από τον άνθρωπο αναφέρονται σε όλα τα δεδομένα που εισάγει ο άνθρωπος σε έναν

υπολογιστή, π.χ. ημερομηνίες, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.λπ.

Πλεονεκτήματα των δομημένων δεδομένων: χρησιμοποιούνται εύκολα από εταιρικούς χρήστες, υπάρχουν περισσότερα

διαθέσιμα εργαλεία για την πρόσβαση, την ανάλυση και την ερμηνεία δομημένων δεδομένων.

Μειονεκτήματα των δομημένων δεδομένων: περιορισμένη χρήση και ευελιξία, περιορισμένες επιλογές αποθήκευσης.

Περιπτώσεις χρήσης δομημένων δεδομένων: 1) Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM): Το λογισμικό CRM τρέχει δομημένα

δεδομένα μέσω αναλυτικών εργαλείων για τη δημιουργία συνόλων δεδομένων που αποκαλύπτουν πρότυπα και τάσεις

συμπεριφοράς των πελατών. 2) ηλεκτρονικές κρατήσεις: δεδομένα κρατήσεων ξενοδοχείων και εισιτηρίων (ημερομηνίες,

τιμές, προορισμοί κ.λπ., 3) λογιστική: οι λογιστικές εταιρείες ή τα λογιστικά τμήματα χρησιμοποιούν δομημένα δεδομένα για

την επεξεργασία και την καταγραφή οικονομικών συναλλαγών.
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Τι είναι τα Μη Δομημένα Δεδομένα;

Τα δομημένα δεδομένα (ποιοτικά δεδομένα) δεν έχουν προκαθορισμένο μοντέλο δεδομένων και δεν μπορούν να υποβληθούν

σε επεξεργασία και ανάλυση μέσω συμβατικών εργαλείων και μεθόδων δεδομένων.

Η σημασία των μη δομημένων δεδομένων αυξάνεται ραγδαία. Πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι τα μη δομημένα δεδομένα

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% όλων των εταιρικών δεδομένων, ενώ το 95% των επιχειρήσεων δίνουν προτεραιότητα στη

διαχείριση μη δομημένων δεδομένων.

Με βάση την πηγή τους, τα μη δομημένα δεδομένα ταξινομούνται επίσης σε αυτά που δημιουργούνται από μηχανές και σε

αυτά που δημιουργούνται από ανθρώπους. Τα δεδομένα που δημιουργούνται από μηχανές λαμβάνουν υπόψη όλες τις

δορυφορικές εικόνες, τα επιστημονικά δεδομένα από πειράματα κ.λπ. Τα μη δομημένα δεδομένα που δημιουργούνται από

ανθρώπους περιλαμβάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιεχόμενο ιστότοπων και τη δραστηριότητα

κινητών συσκευών.

Πλεονεκτήματα των μη δομημένων δεδομένων: εγγενής μορφή (παραμένει απροσδιόριστη μέχρι να χρειαστεί), γρήγοροι

ρυθμοί συσσώρευσης (μπορούν να συλλεχθούν εύκολα και γρήγορα), επιτρέπει τη μαζική αποθήκευση και τιμολόγηση

ανάλογα με τη χρήση, γεγονός που μειώνει το κόστος.

Μειονεκτήματα των μη δομημένων δεδομένων: απαιτεί σημαντική τεχνογνωσία στην επιστήμη δεδομένων και εξειδικευμένα

εργαλεία για χειρισμό.

Περιπτώσεις χρήσης μη δομημένων δεδομένων: 1) εξόρυξη δεδομένων: δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να

προσδιορίσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις προτιμήσεις προϊόντων και τα πρότυπα αγορών για να προσαρμόσουν

καλύτερα την πελατειακή τους βάση. 2) προγνωστική ανάλυση δεδομένων. 3) chatbot: πραγματοποιήστε ανάλυση κειμένου

για να οδηγήσετε τις ερωτήσεις των πελατών στις κατάλληλες πηγές απαντήσεων.
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Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των δομημένων και των μη δομημένων δεδομένων;

Τα δομημένα δεδομένα παρέχουν μια γενική εικόνα των πελατών, ενώ τα μη δομημένα δεδομένα παρέχουν

μια βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και των προθέσεων των πελατών.

Δομημένα (ποσοτικά) 

δεδομένα

Μη δομημένα (ποιοτικά) 

δεδομένα

Πηγές Αισθητήρες GPS, ηλεκτρονικά 

έντυπα, αρχεία καταγραφής 

δικτύου, αρχεία καταγραφής 

διακομιστή ιστού, κλπ. 

email, έγγραφα επεξεργασίας 

κειμένου, αρχεία PDF, κλπ.

Μορφές Αριθμοί και τιμές Αισθητήρες, αρχεία κειμένου, 

αρχεία ήχου και εικόνας, κλπ.

Μοντέλα Προκαθορισμένο μοντέλο 

δεδομένων 

αποθηκεύεται στην αρχική του 

μορφή και δεν υποβάλλεται σε 

επεξεργασία μέχρι να 

χρησιμοποιηθεί

Αποθήκευση μορφές πίνακα (π.χ. φύλλα excel ή 

βάσεις δεδομένων SQL)

αρχεία πολυμέσων ή βάσεις 

δεδομένων NoSQL



Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Ανάλυση και Έρευνα Δεδομένων στην 

Επιχειρηματικότητα

Τι είναι τα Ημιδομημένα Δεδομένα;

Τα ημιδομημένα δεδομένα είναι η «γέφυρα» μεταξύ των δομημένων και των μη δομημένων δεδομένων.

Δεν διαθέτουν προκαθορισμένο μοντέλο δεδομένων και είναι πιο περίπλοκα από τα δομημένα δεδομένα,

αλλά μπορούν να αποθηκευτούν πιο εύκολα από τα μη δομημένα δεδομένα.

Τα ημι-δομημένα δεδομένα χρησιμοποιούν «μεταδεδομένα» (π.χ. tags και σημασιολογικούς δείκτες) για να

προσδιορίσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεδομένων και να περιορίσουν τα δεδομένα σε εγγραφές και

προκαθορισμένα πεδία.

Τα μεταδεδομένα επιτρέπουν τελικά την καλύτερη καταλογογράφηση, αναζήτηση και ανάλυση των

ημιδομημένων δεδομένων από τα μη δομημένα δεδομένα.
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Πηγές δεδομένων 

Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης – παρέχουν αξιοσημείωτες πληροφορίες στις εταιρείες σχετικά

με τη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις και τη διάθεση των καταναλωτών που μπορούν να ενσωματωθούν με

δεδομένα CRM για ανάλυση.

Δεδομένα μηχανών – πληροφορίες που παράγονται από βιομηχανικό εξοπλισμό, δεδομένα σε

πραγματικό χρόνο από αισθητήρες που παρακολουθούν εξαρτήματα ή μηχανήματα παρακολούθησης

(διαδίκτυο των πραγμάτων), αρχεία καταγραφής ιστού που παρακολουθούν τη συμπεριφορά των

χρηστών στο διαδίκτυο.

Δεδομένα συναλλαγών – δεδομένα αναφοράς που περιγράφουν τον χρόνο, τον τόπο, την τιμή, τους

τρόπους πληρωμής, τις αξίες της έκπτωσης και τις ποσότητες, που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη

συναλλαγή. Παραδείγματα: αγορές, επιστροφές, τιμολόγια, πληρωμές, πιστώσεις, δωρεές, συμβάσεις,

τόκοι, μισθοδοσία, κρατήσεις, συνδρομές, κλπ.
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Η σημασία των δεδομένων 

Η έξυπνη και αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων ενισχύει την επιχειρηματική ευφυΐα και προάγει την

επιχειρηματική καινοτομία, βοηθώντας τους επιχειρηματικούς χρήστες με τα ακόλουθα:

• Κατανόηση των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς και των αναγκών των πελατών σε βαθύτερο επίπεδο

για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

• Λήψη γρήγορων επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων.

• Δημιουργήστε πιο εστιασμένες και στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ.

• Παρακολούθηση τρεχουσών μετρήσεων και δημιουργία νέων.

• Δημιουργία καλύτερων ευκαιριών και προσφορών προϊόντων.

• Μείωση λειτουργικών εξόδων.
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Τα πέντε χαρακτηριστικά των δεδομένων

Τα 5 χαρακτηριστικά των δεδομένων, δηλαδή ο όγκος, η ταχύτητα, η ποικιλία, η εγκυρότητα και η αξία

αντιπροσωπεύουν τα κύρια έμφυτα ειδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να

κατανοήσουν τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης δεδομένων.

• ΟΓΚΟΣ – το μέγεθος των δεδομένων που παράγονται. Το 90% των δεδομένων στον κόσμο σήμερα έχει

δημιουργηθεί μόλις τα τελευταία 2 χρόνια. Ο όγκος είναι κάτι σαν τη βάση των μαζικών δεδομένων, καθώς είναι

το αρχικό μέγεθος και ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται.

• ΤΑΧΥΤΗΤΑ – η ταχύτητα με την οποία παράγονται και συλλέγονται δεδομένα. Παράδειγμα: υπάρχουν

περισσότερες από 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις την ημέρα στο Google.

• ΠΟΙΚΙΛΙΑ – αναφέρεται στους διαφορετικούς τύπους δεδομένων (δομημένα, ημιδομημένα και μη δομημένα

δεδομένα), που προέρχονται από ετερογενείς πηγές.

• ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ – αναφέρεται στην αξιοπιστία, την αυθεντικότητα και την ακρίβεια των δεδομένων.

• ΑΞΙΑ – η οικονομική αξία των δεδομένων που λαμβάνονται. Η ανάλυση και η έρευνα δεδομένων μπορούν να

προσφέρουν αξία σε σχεδόν οποιονδήποτε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας στις εταιρείες

να κατανοούν και να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες και να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες τους.
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Μετατροπή δεδομένων σε έξυπνα δεδομένα

Τα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρήσεων σήμερα. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι σε

θέση να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις, να δομούν εκτενείς πληροφορίες και να δημιουργούν μια ενιαία

άποψη για τους πελάτες ή τις προοπτικές τους. Η στόχευση των κατάλληλων πελατών ή εταιρειών που

αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για κερδοφόρα ανάπτυξη της επιχείρησής σας απαιτεί

μόχλευση δεδομένων σε διάφορα σημεία αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα δεδομένα πολύτιμα. Όταν έχετε μετατρέψει τα δεδομένα σας σε έξυπνα δεδομένα,

αυτό μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχείρησή σας.

Τα έξυπνα δεδομένα είναι δεδομένα που είναι σχετικά, περιεκτικά και πραγματοποιήσιμα. Τα έξυπνα

δεδομένα είναι καθαρά και ενημερωμένα. Τα έξυπνα δεδομένα είναι τα σωστά δεδομένα τη σωστή στιγμή.

Η μετατροπή δεδομένων σε έξυπνα δεδομένα συνεπάγεται συνδυασμό, ενημέρωση, βελτίωση και ανάλυση

πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να αποκαλυφθούν νέα στοιχεία και να αποκτήσουμε

πολύτιμες πληροφορίες που υποστηρίζουν έξυπνες αποφάσεις και οδηγούν σε καλύτερες επιχειρηματικές

δραστηριότητες.

Ενσωματώνοντας Έξυπνα Δεδομένα στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες, έχετε μια συνεκτική εικόνα των

πληροφοριών των πελατών σας. Σας βοηθά να είστε ρεαλιστές, πραγματιστές και ακόμη και επιφυλακτικοί

σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί.
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Μετατροπή δεδομένων σε έξυπνα δεδομένα - Εισαγωγή 

1. Καθορισμός στόχων. 

Θέλετε να καθαρίσετε τη 

βάση δεδομένων των 

πελατών σας, να βρείτε 

νέους πελάτες ή να 

προσδιορίσετε ποιοι είναι 

οι καλύτεροι πελάτες 

σας;

2. Όταν οι στόχοι σας 

είναι ξεκάθαροι, είναι 

ευκολότερο να 

κατανοήσετε ποια 

δεδομένα είναι πιο 

σημαντικά. Προσδιορίστε 

τα δεδομένα που έχετε 

και ανακαλύψτε πού 

υπάρχουν κενά. 

3. Βελτιώστε την 

ποιότητα των δεδομένων 

σας καθαρίζοντας και 

ενημερώνοντάς τα και 

συμπληρώνοντας τις 

πληροφορίες που 

λείπουν. 

4. Προσδιορίστε τις 

μεθόδους και τα μοντέλα

για τη συγκέντρωση των 

κατάλληλων δεδομένων τη 

σωστή στιγμή στο πλαίσιο 

των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και των 

υποδομών σας. 

5. Αναλύστε τα 

δεδομένα σας και 

διατυπώστε τις γνώσεις 

που αποκτάτε για να 

υποστηρίξετε τις 

αποφάσεις σας και να 

οδηγήσετε τις διαδικασίες 

σας για να επιτύχετε τους 

επιθυμητούς στόχους.
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Εσωτερικές πηγές δεδομένων

Τα εσωτερικά (ίδια) δεδομένα είναι οι πληροφορίες που προέρχονται από τη λειτουργία μιας εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, των εντολών αγοράς και των συναλλαγών. Είναι οι πληροφορίες

που έχει ήδη η επιχείρηση, έχει τον έλεγχο και κατέχει επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των

στοιχείων που περιέχονται στους υπολογιστές και τα συστήματα cloud της ίδιας της εταιρείας.

Πριν αναζητήσουν εξωτερικά δεδομένα, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα εσωτερικά

δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται. Οι εσωτερικές πηγές δεδομένων είναι συνήθως ευκολότερο να

αποκτηθούν και μπορεί να είναι πιο σχετικές για τους σκοπούς και τις πληροφορίες της εταιρείας.

Πηγές εσωτερικών δεδομένων:

- Δεδομένα συναλλαγών και πληροφορίες POS: οι εταιρείες μπορούν να αναλύσουν τρέχοντα και παλιά

δεδομένα που σχετίζονται με τις δικές τους επιχειρηματικές αγορές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με

τις τάσεις αγορών και τις προτιμήσεις των πελατών τους.
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Εσωτερικές πηγές δεδομένων

‐ Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM): πληροφορίες όπως οι σχέσεις των πελατών, οι

τοποθεσίες και άλλες περιφερειακές ή γεωγραφικές λεπτομέρειες μπορούν να παρέχουν μια λεπτομερή

εικόνα σχετικά με την τοποθεσία των πελατών. Σε συνδυασμό με τις πληροφορίες συναλλαγών τους,

αυτές οι λεπτομέρειες CRM γίνονται ακόμη πιο ισχυρές.

‐ Εσωτερικά έγγραφα: στην εποχή του cloud computing, τα εσωτερικά έγγραφα μιας εταιρείας γίνονται

πιο πολύτιμα από ποτέ. Τα ψηφιακά αντίγραφα εσωτερικών εγγράφων μπορούν να παρέχουν μια

ισχυρή πηγή πληροφοριών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επιχειρηματικές διαδικασίες, πολιτικές και

δραστηριότητες. Για παράδειγμα email, έγγραφα Word, PDF, XML κ.λπ.

‐ Εταιρικά αρχεία: οι τρέχουσες πληροφορίες δεν είναι τα μόνα χρήσιμα δεδομένα. Κατά την εκτέλεση

ανάλυσης δεδομένων, συνιστάται να εξετάζετε επίσης τα αρχειοθετημένα έγγραφα και τις ροές

δεδομένων της εταιρείας.



Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

Κεφάλαιο 2. Πώς να βελτιώσετε την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας τα 

εσωτερικά δεδομένα της εταιρείας σας

Τα οφέλη της ανάλυσης και της χρήσης εσωτερικών δεδομένων στο μάρκετινγκ 

Σε αντίθεση με τα εξωτερικά δεδομένα, τα οποία είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, τα εσωτερικά δεδομένα αφορούν

αποκλειστικά την εκάστοτε εταιρεία. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη χρήση αυτών των δεδομένων για την

προώθηση του δικού σας εμπορικού σήματος.

Το περιεχόμενο που βασίζεται σε αυθεντικά εταιρικά δεδομένα τραβάει περισσότερη προσοχή και έχει πολλά πρόσθετα

πλεονεκτήματα:

‐ Πρωτοτυπία: η κοινή χρήση των δεδομένων της εταιρείας σας σάς επιτρέπει να παρουσιάσετε κάτι μοναδικό σε πιθανούς

πελάτες ή/και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Παράδειγμα: Το Spotify, η γνωστή εφαρμογή streaming για μουσική και

podcast, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις, την τοποθεσία και τα δημογραφικά στοιχεία των

χρηστών. Αυτό της επιτρέπει να δημιουργεί πρωτότυπο και μοναδικό περιεχόμενο που δεν είναι διαθέσιμο πουθενά

αλλού. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στις συλλογές φίλων, καλλιτεχνών και διασημοτήτων ή να δημιουργήσουν

τον δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό.

Καμπάνια "Listening together" (Ακούμε μαζί) - ένας διαδραστικός

χάρτης του πλανήτη, που δείχνει παραδείγματα χρηστών σε όλο

τον κόσμο που ακούνε το ίδιο τραγούδι την ίδια στιγμή.

https://www.spotify.com/us/
https://listeningtogether.atspotify.com/
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Τα οφέλη της ανάλυσης και της χρήσης εσωτερικών δεδομένων στο μάρκετινγκ 

‐ Αξία καταναλωτή: χρησιμοποιώντας εσωτερικά δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε πολύτιμο

περιεχόμενο που παρουσιάζει νέες ιδέες ή παρέχει στους χρήστες/πελάτες χρήσιμες πληροφορίες.

‐ Εμπιστοσύνη πελατών: όταν μοιράζεστε εσωτερικά δεδομένα με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας,

δείχνετε ότι η εταιρεία σας εκτιμά τη διαφάνεια, η οποία βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και

μακροχρόνιων σχέσεων πελάτη-εταιρείας.

‐ Λειτουργική διαφάνεια: τo να δίνετε πρόσβαση στον οργανισμό σας με την κοινή χρήση εσωτερικών

πληροφοριών είναι ένας τρόπος να χαρίσετε στους πελάτες μια εσωτερική ματιά στην εταιρεία σας. Τα

είδη δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες στρατηγικής μάρκετινγκ, αναφορές

παραγωγής, επιχειρηματικές αποφάσεις, δεδομένα πωλήσεων ή άλλες εσωτερικές πηγές δεδομένων.

‐ Αναγνώριση εμπορικού σήματος: τα εσωτερικά δεδομένα είναι επίσης χρήσιμα για την προώθηση του

εμπορικού σας σήματος και την προβολή της αξίας του. Η κοινή χρήση αυθεντικών εσωτερικών

δεδομένων σάς επιτρέπει να παρουσιάσετε το εμπορικό σας σήμα στο ευρύ κοινό και να σας

αναγνωρίζουν και να σας θυμούνται μεταξύ των ανταγωνιστών.
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Κατηγορίες εξωτερικών δεδομένων 

Τα εξωτερικά δεδομένα αναφέρονται σε κάθε τύπο δεδομένων που λαμβάνεται από κάποια πηγή εκτός της

εταιρείας σας. Λειτουργούν συμπληρωματικά με τα εσωτερικά δεδομένα και βοηθούν στην εκτέλεση

προηγμένων αναλύσεων, στη βελτιστοποίηση των εργασιών, στη μείωση των εσωτερικών προσπαθειών

συντήρησης δεδομένων και στη δημιουργία νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Τέσσερις βασικοί τύποι εξωτερικών δεδομένων: ανοιχτά δεδομένα, δεδομένα επί πληρωμή, κοινόχρηστα

δεδομένα και δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ανοικτά δεδομένα

Δεδομένα που 

διατίθενται ελεύθερα 

και τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν 

αλλά και να 

αναδημοσιευτούν από 

όλους χωρίς 

περιορισμούς που 

προκύπτουν από 

πνευματικά δικαιώματα 

ή πατέντες.

Δεδομένα επί πληρωμή

Εμπορικά διαθέσιμα 

δεδομένα, που 

αποκτώνται από 

εξειδικευμένους 

παρόχους δεδομένων και 

προσφέρονται με 

συγκεκριμένο κόστος.

Κοινόχρηστα δεδομένα

Τα δεδομένα που 

μοιράζονται εταιρείες 

εντός των 

επιχειρηματικών 

οικοσυστημάτων.

Δεδομένα μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης

Δεδομένα που 

κοινοποιούνται από 

χρήστες πλατφορμών 

κοινωνικής δικτύωσης 

(π.χ. Facebook, LinkedIn, 

Twitter), 

συμπεριλαμβανομένων 

των μεταδεδομένων (π.χ. 

τοποθεσία, ώρα, 

γλώσσα).
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Κατηγορίες εξωτερικών δεδομένων 

Ενώ και οι τέσσερις τύποι έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι προέρχονται από εξωτερικές πηγές

δεδομένων, διαφέρουν ως προς την προέλευση, την πρόσβαση, το κόστος και τη δομή τους.

Ανοικτά δεδομένα Δεδομένα επί 

πληρωμή

Κοινόχρηστα 

δεδομένα

Δεδομένα μέσων 

κοινωνικής 

δικτύωσης

Προέλευση Κυβερνήσεις, ΜΚΟ, 

εταιρείες

Επαγγελματίες 

πάροχοι δεδομένων

Εσωτερικά 

δεδομένα 

εταιρειών, έγκυρες 

πηγές

Περιεχόμενο που 

δημιουργείται από 

χρήστες

Πρόσβαση Πλατφόρμες 

ανοικτών 

δεδομένων, 

απευθείας 

σύνδεσμοι

Ειδικές πύλες ή 

λογισμικό

Αμφίπλευρη 

ανταλλαγή

Πλατφόρμες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης

Τιμή Διατίθενται 

δωρεάν

Διαθέσιμα με κάποιο 

κόστος

Τα τέλη μπορούν να 

χρεωθούν από 

οποιονδήποτε 

μεσάζοντα

Διατίθενται δωρεάν, 

με την επιφύλαξη 

πνευματικών 

δικαιωμάτων

Δομή Ημιδομημένα, μη 

δομημένα

Δομημένα Δομημένα, 

Ημιδομημένα, Μη 

δομημένα

Μη δομημένα
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Χαρακτηριστικά Ποιότητας Δεδομένων 

Η ποιότητα των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας – αξιολογεί εάν οι πληροφορίες μπορούν να

εξυπηρετήσουν το σκοπό τους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά ποιότητας

δεδομένων που πρέπει να γνωρίζετε: ακρίβεια, πληρότητα, αξιοπιστία, συνάφεια και επικαιρότητα.

Χαρακτηριστικό Πώς μετράται

Ακρίβεια Είναι οι πληροφορίες σωστές σε κάθε τους λεπτομέρεια;

Πληρότητα Πόσο περιεκτικές είναι οι πληροφορίες;

Αξιοπιστία Οι πληροφορίες συμπίπτουν με άλλους αξιόπιστους 

πόρους;

Συνάφεια Χρειάζεστε πραγματικά αυτές τις πληροφορίες;

Επικαιρότητα Πόσο ενημερωμένες είναι οι πληροφορίες; Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για αναφορές σε πραγματικό χρόνο;
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Χαρακτηριστικά Ποιότητας Δεδομένων 

Ακρίβεια: αυτό το χαρακτηριστικό ποιότητας δεδομένων σημαίνει ότι οι πληροφορίες είναι σωστές. Είναι

ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό ποιότητας δεδομένων, επειδή οι ανακριβείς πληροφορίες μπορούν να

προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα με σοβαρές συνέπειες.

Πληρότητα: αναφέρεται στο πόσο περιεκτικές είναι οι πληροφορίες. Όταν εξετάζετε την πληρότητα των

δεδομένων, σκεφτείτε εάν όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε είναι διαθέσιμα. Μπορεί να χρειαστείτε το

όνομα και το επώνυμο ενός πελάτη, αλλά το αρχικό γράμμα από το όνομα πατρός μπορεί να είναι

προαιρετικό.

Αξιοπιστία: σημαίνει ότι μια πληροφορία δεν έρχεται σε αντίθεση με μια άλλη πληροφορία σε διαφορετική

πηγή ή σύστημα. Όταν κάποιες πληροφορίες δεν συμπίπτουν, δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε τα δεδομένα.

Θα μπορούσατε να κάνετε ένα λάθος που θα μπορούσε να κοστίσει χρήματα στην εταιρεία σας και να

βλάψει τη φήμη σας.

Συνάφεια: πρέπει να εξετάσετε εάν χρειάζεστε πραγματικά αυτές τις πληροφορίες. Εάν συλλέγετε άσχετες

πληροφορίες, χάνετε χρόνο αλλά και χρήμα και οι επαγγελματικές σας αναλύσεις δεν θα έχουν αξία.

Επικαιρότητα: αναφέρεται στο πόσο ενημερωμένες είναι οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες που δεν ισχύουν

πια θα μπορούσαν να κοστίσουν στην εταιρεία σας χρόνο και χρήμα.
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Οφέλη της χρήσης εξωτερικών δεδομένων στην επιχείρηση 

Τα εξωτερικά δεδομένα μπορούν να είναι χρήσιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

‐ Παροχή πληροφοριών βάσει δεδομένων: η ανάλυση δεδομένων μπορεί να βελτιωθεί με εξωτερικά

δεδομένα σε επιχειρησιακούς τομείς, όπως η διαχείριση πελατειακών σχέσεων, το ανθρώπινο δυναμικό,

η αλυσίδα εφοδιασμού και η αποθήκευση. Παράδειγμα: ένας αγρότης που θέλει να βελτιώσει την

πρόβλεψη ζήτησης με τη βοήθεια εξωτερικών δεδομένων μπορεί να βασιστεί στα δεδομένα καιρού, στα

δεδομένα από τους προμηθευτές του και στα οικονομικά δεδομένα.

‐ Βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών: πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη δεδομένα

γεωγραφικής θέσης, καιρού και κίνησης για να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν τις παραδόσεις

τους. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με έκτακτα γεγονότα, όπως καταστροφές, μπορούν να τους

βοηθήσουν να αποφύγουν διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

‐ Βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης δεδομένων: η προμήθεια εξωτερικών δεδομένων μειώνει τις

προσπάθειες συντήρησης δεδομένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό

εσωτερικών δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

‐ Ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών: τα εξωτερικά δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την καινοτομία

και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.
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Βασικές αρχές δεοντολογίας δεδομένων 

Η Δεοντολογία δεδομένων περιλαμβάνει τις ηθικές υποχρεώσεις της συλλογής, προστασίας και χρήσης

προσωπικών πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα άτομα. Όποιος χειρίζεται

δεδομένα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές αρχές τους.

5 Αρχές Δεοντολογίας Δεδομένων για Επιχειρηματίες:

‐ Ιδιοκτησία: είναι παράνομο και ανήθικο να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κάποιου/ας χωρίς τη

συγκατάθεσή του/της. Μερικοί συνήθεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να λάβετε συναίνεση είναι

μέσω υπογεγραμμένων γραπτών συμφωνιών, ψηφιακών πολιτικών απορρήτου που ζητούν από τους

χρήστες να συμφωνήσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας εταιρείας και αναδυόμενα παράθυρα

με πλαίσια ελέγχου που επιτρέπουν στους ιστότοπους να παρακολουθούν τη διαδικτυακή συμπεριφορά

των χρηστών με cookies. Ποτέ μην θεωρείτε δεδομένο ότι ένας πελάτης είναι εντάξει με τη συλλογή των

δεδομένων του. Πάντα να ζητάτε άδεια για να αποφύγετε ηθικές και νομικές διαμάχες.

‐ Διαφάνεια: εκτός από την κατοχή των προσωπικών τους στοιχείων, τα υποκείμενα των δεδομένων

έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς σκοπεύετε να τα συλλέξετε, να τα αποθηκεύσετε και να τα

χρησιμοποιήσετε. Είναι δικαίωμα των χρηστών να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να

μπορούν να αποφασίσουν αν θα αποδεχτούν ή όχι την πολιτική απορρήτου σας. Η απόκρυψη ή το ψέμα

σχετικά με τις μεθόδους ή τις προθέσεις της εταιρείας σας είναι εξαπάτηση και παράνομη και άδικη για

τα υποκείμενα των δεδομένων σας.
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Βασικές αρχές δεοντολογίας δεδομένων 

‐ Απόρρητο: το απόρρητο δεδομένων, γνωστό και ως απόρρητο πληροφοριών, είναι μια υποκατηγορία

προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνει την ηθική και νομική υποχρέωση προστασίας της πρόσβασης σε

πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, π.χ. κάθε πληροφορία που συνδέεται με την ταυτότητα ενός ατόμου.

Βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε δεδομένα σε μια ασφαλή βάση δεδομένων, ώστε να μην καταλήξουν σε λάθος

χέρια. Οι μέθοδοι ασφάλειας δεδομένων που βοηθούν στην προστασία του απορρήτου περιλαμβάνουν

προστασία κωδικού πρόσβασης διπλής ταυτοποίησης και κρυπτογράφηση αρχείων.

‐ Πρόθεση: πριν συλλέξετε δεδομένα, αναρωτηθείτε γιατί τα χρειάζεστε, τι θα κερδίσετε από αυτό και ποιες

αλλαγές θα μπορείτε να κάνετε μετά από ανάλυση. Προσπαθήστε να συλλέξετε τον ελάχιστο βιώσιμο όγκο

δεδομένων, ώστε να λαμβάνετε όσο το δυνατόν λιγότερα από τα υποκείμενά σας ενώ παράλληλα κάνετε τη

διαφορά.

‐ Αποτελέσματα: ακόμη και όταν οι προθέσεις είναι καλές, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων μπορεί να

προκαλέσουν ακούσια βλάβη σε άτομα ή σε ομάδες ατόμων. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με

βεβαιότητα τον αντίκτυπο που θα έχει η ανάλυση των δεδομένων μας μέχρι να ολοκληρωθεί. Εξετάζοντας εκ

των προτέρων αυτήν την ερώτηση, μπορείτε να εντοπίσετε πιθανά περιστατικά με διαφορετικό αντίκτυπο.

Η ηθική χρήση των δεδομένων είναι μια καθημερινή προσπάθεια και αξίζει τον κόπο να γνωρίζετε ότι η ασφάλεια

και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας διασφαλίζονται. Όταν αντιμετωπίζονται με ηθικό τρόπο, τα

δεδομένα μπορούν να σας επιτρέψουν να λαμβάνετε αποφάσεις και να οδηγήσετε την εταιρεία σας σε ουσιαστικές

αλλαγές.
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Απόρρητο και προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα είναι ένας ισχυρός πόρος και είναι ωφέλιμο να γνωρίζετε πώς να τα χρησιμοποιείτε για να λαμβάνετε

σημαντικές αποφάσεις στον οργανισμό σας. Αλλά τι δικαιώματα έχουν οι πελάτες σε σχέση με το απόρρητό τους;

Πώς μπορείτε να χειριστείτε αυτά τα δικαιώματα διατηρώντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλειά τους; Το

απόρρητο των δεδομένων είναι ένα επιβεβλημένο πεδίο κατανόησης.

Να θυμάστε: Απόρρητο δεδομένων + Ασφάλεια δεδομένων = Προστασία δεδομένων!

Η ασφάλεια δεδομένων επικεντρώνεται σε συστήματα που αποτρέπουν κακόβουλες εξωτερικές προσπάθειες

πρόσβασης, κλοπής ή καταστροφής δεδομένων, ενώ το απόρρητο των δεδομένων έχει να κάνει με την ηθική και τη

νόμιμη χρήση και πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες.

Μέτρα ασφαλείας δεδομένων: έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, κρυπτογράφηση αρχείων δεδομένων και

πρόσβαση σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN).

Το απόρρητο των δεδομένων είναι νομική ευθύνη με αυστηρές οδηγίες και επιπτώσεις. Οι νόμοι που ισχύουν για την

εταιρεία σας εξαρτώνται από την τοποθεσία και το είδος των δεδομένων που χειρίζεστε. Εξοικειωθείτε με τους

νόμους που αφορούν τις τοποθεσίες της επιχείρησής σας και των πελατών σας.

Η κατανόηση της ηθικής, νομικής και υλικοτεχνικής βάσης του απορρήτου δεδομένων σάς δίνει τη δυνατότητα να

διατηρήσετε την εμπιστοσύνη των πελατών και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για να έχετε θετικό αντίκτυπο στην

επιχείρησή σας.
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Βασικά στοιχεία του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Ο ΓΚΠΔ είναι ένας νόμος προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2018.

Αυτός ο νόμος ισχύει για κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που χειρίζεται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Οι επτά πυλώνες

του ΓΚΠΔ είναι:

‐ Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια: δεν πρέπει να υπάρχει καμία εξαπάτηση στη διαδικασία συλλογής

δεδομένων.

‐ Οριοθέτηση σκοπού: τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να ενημερωθούν για τον λόγο για τον οποίο

συλλέγετε τα δεδομένα τους.

‐ Ελαχιστοποίηση δεδομένων: πρέπει να συλλέγετε τη μικρότερη δυνατή ποσότητα δεδομένων που είναι

απαραίτητη για συγκεκριμένο σκοπό.

‐ Ακρίβεια: πρέπει να διατηρείτε τα δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα.

‐ Περιορισμός αποθήκευσης: τα δεδομένα δεν πρέπει να αποθηκεύονται για περισσότερο διάστημα από αυτό του

επιδιωκόμενου σκοπού.

‐ Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίζεται η

εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων πρέπει να διατηρείται στη μορφή και στο χρόνο.

‐ Υπευθυνότητα: οι χειριστές δεδομένων είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.
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Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) - Ατομικά δικαιώματα

Ένα βασικό κομμάτι του κανονισμού προϋποθέτει τη συναίνεση του ατόμου του οποίου τα δεδομένα

συλλέγονται. Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν πώς και πότε λήφθηκε η συγκατάθεση.

Ο ΓΚΠΔ παρέχει τα ακόλουθα 8 δικαιώματα σε άτομα:

‐ Δικαίωμα ενημέρωσης: τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τη συλλογή και τη χρήση

των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι συνοπτικές, διαφανείς,

κατανοητές, εύκολα προσβάσιμες και πρέπει να χρησιμοποιούν σαφή και απλή γλώσσα.

‐ Δικαίωμα πρόσβασης: τα άτομα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου των προσωπικών

τους δεδομένων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών.

‐ Δικαίωμα διόρθωσης: ο ΓΚΠΔ περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να διορθώνουν ή να

συμπληρώνουν ανακριβή προσωπικά δεδομένα εάν αυτά είναι ελλιπή.

‐ Δικαίωμα διαγραφής: ο ΓΚΠΔ εισάγει το δικαίωμα των ατόμων να διαγράφουν προσωπικά δεδομένα,

γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη».
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Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) - Ατομικά δικαιώματα

‐ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό ή

την απόκρυψη των προσωπικών τους δεδομένων. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, επιτρέπεται

να αποθηκεύετε τα προσωπικά δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργάζεστε περαιτέρω.

‐ Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: επιτρέπει στα άτομα να αποκτούν και να

επαναχρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα για δικούς τους σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες.

Τους επιτρέπει να μετακινούν, να αντιγράφουν ή να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα εύκολα από ένα

περιβάλλον πληροφορικής σε άλλο με ασφαλή και σίγουρο τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η

χρηστικότητά τους.

‐ Δικαίωμα διαφωνίας: το δικαίωμα διαφωνίας όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ατόμων σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι έχουν το άνευ όρων δικαίωμα να σταματήσουν τη

χρήση των δεδομένων τους για άμεσο μάρκετινγκ.

‐ Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ: ο

ΓΚΠΔ περιέχει διατάξεις για την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (η λήψη απόφασης

αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή) και κατάρτιση προφίλ

(αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων πραγμάτων για

ένα άτομο). Η κατάρτιση προφίλ μπορεί να είναι μέρος μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης

αποφάσεων.
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