Οδηγίες για χρήση κρυπτογράφησης
στη φόρμα γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης

Εφόσον επιθυμείτε να αποστείλετε κρυπτογραφημένη τη φόρμα γνωστοποίησης
περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην Αρχή, θα πρέπει, αφού
εγκαταστήσετε το λογισμικό GPG (https://www.gnupg.org/download/index.html), να
εισάγετε («import») στο λογισμικό το κλειδί («πιστοποιητικό») της Αρχής και, ακολούθως,
να κρυπτογραφήσετε τη φόρμα σας με αυτό το κλειδί.
Τα εν λόγω βήματα, αναλυτικά, έχουν ως εξής1:
1) Για την εισαγωγή του κλειδιού2, εκτελείτε την εφαρμογή και ακολούθως επιλέγετε
«Αρχείο -> Import»:

2) Επιλέγετε το αρχείο – το οποίο θα πρέπει ήδη να έχετε «μεταφορτώσει» από το site
της Αρχής:
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Τα βήματα, και τα σχετικά δείγματα οθόνης, είναι βασισμένα στο λειτουργικό σύστημα Windows, αλλά
αντιστοίχως εφαρμόζονται και σε άλλα λειτουργικά συστήματα, για τα οποία υπάρχουν οι κατάλληλες
εκδόσεις της εφαρμογής GPG.
2
Αρχείο AD2860E42CBACA97A2ADA5F175BDF233445EA68B.ASC το οποίο διατίθεται από το site της Αρχής
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3) Πλέον, στο περιβάλλον της εφαρμογής, θα βλέπετε το κλειδί της Αρχής (όνομα
κατόχου κλειδιού: DBN_DPA, ηλεκτρονική διεύθυνση: databreach@dpa.gr):

Τα ανωτέρω βήματα 1-3 πραγματοποιούνται μόνο μία φορά: από τη στιγμή που έχει
εισαχθεί το ως άνω κλειδί της Αρχής στο περιβάλλον της εφαρμογής σύμφωνα με τα
ανωτέρω, μπορείτε τούδε και εξής να κρυπτογραφείτε οποτεδήποτε θέλετε, όσα αρχεία
επιθυμείτε, με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.

4) Για την κρυπτογράφηση του αρχείου «ΦΟΡΜΑ_INTERACTIVE.XLSM», επιλέγετε το
αρχείο από το σταθμό εργασίας σας και με «δεξί κλικ» σε αυτό επιλέγετε, από το
αναδυόμενο μενού, την επιλογή «Encrypt»3:
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Η επιλογή θα εμφανίζεται στο υπο-μενού που αντιστοιχεί στις δυνατότητες που έχει ο χρήστης με το
λογισμικό GPG
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5) Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγετε μόνο «Encrypt for others»,
δηλώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής
databreach@dpa.gr :

6) Αποτέλεσμα αυτού θα είναι το αρχείο τύπου .gpg (βλ. «output» στην προηγούμενη
εικόνα). Σημειώνεται ότι αυτό το αρχείο μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί ΜΟΝΟ
από την Αρχή (δηλαδή ούτε ο δημιουργός του εν λόγω κρυπτογραφημένου
αρχείου είναι σε θέση να το αποκρυπτογραφήσει).
7) Ακολούθως το αρχείο αυτό τύπου .gpg επισυνάπτεται, ως συνημμένο (attached)
αρχείο, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση databreach@dpa.gr (βλ. και σχετικές οδηγίες στο site της
Αρχής).

Σημείωση: Η εφαρμογή επιτρέπει να δημιουργήσετε δικά σας κλειδιά, με τα οποία
να μπορούν να κρυπτογραφηθούν αρχεία με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορείτε μόνο
εσείς να τα αποκρυπτογραφήσετε, ενώ επίσης με τα ίδια κλειδιά μπορείτε και να
υπογράφετε ψηφιακά («sign») τα αρχεία που κρυπτογραφείτε. Οι λειτουργίες
αυτές ωστόσο ΔΕΝ χρειάζονται προκειμένου να αποστείλετε κατάλληλα
κρυπτογραφημένο μήνυμα στην Αρχή.
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