English

Greek (ελληνικός)

About privacy

Σχετικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων

This section provides a basic
introduction to what privacy is and what
the Privacy Act 1988 (Privacy Act) covers.
For information about other
Commonwealth privacy-related
legislation, see the Other legislation
page.

Αυτό το τμήμα παρέχει μια βασική
εισαγωγή για το τι είναι η προστασία
των προσωπικών δεδομένων και τι
καλύπτει ο Privacy Act 1988 (Νόμος περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
Για πληροφορίες σχετικά με άλλους
Κοινοπολιτειακούς νόμους που
σχετίζονται με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, δείτε τη
σελίδα Other legislation.

What is covered by privacy?

Τι καλύπτει η νομοθεσία περί
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων;

In Australia, privacy law relates to the
protection of an individual’s personal
information. Personal information is
information that identifies you or could
reasonably identify you.

Στην Αυστραλία, ο νόμος περί
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων αφορά την προστασία των
προσωπικών στοιχείων ενός ατόμου. Τα
προσωπικά στοιχεία είναι οι
πληροφορίες που προσδιορίζουν ή θα
μπορούσαν να προσδιορίσουν σε
κάποιο βαθμό την ταυτότητά σας.

The Privacy Act also contains provisions
that deal with:

Ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων περιλαμβάνει επίσης
διατάξεις που αφορούν:

 sensitive information

 sensitive information (ευαίσθητες
πληροφορίες)

 tax file numbers

 tax file numbers (αριθμοί
φορολογικού μητρώου)

 credit information

 credit information (πιστοληπτικά
στοιχεία)

 health or medical information.

 health or medical information
(πληροφορίες υγείας).

For more information about what is

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

covered by privacy, go to the What is
covered by privacy page.

με το τι καλύπτεται από το νόμο περί
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, μεταβείτε στη σελίδα What
is covered by privacy.

Who is covered by privacy?

Ποιος καλύπτεται από τη νομοθεσία
περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων;

The Privacy Act includes ten National
Privacy Principles (NPPs), which apply to
certain private sector organisations, and
11 Information Privacy Principles (IPPs),
which apply to the Australian
Government, ACT and Norfolk Island
government agencies. These principles
give individuals protection against the
mishandling of their personal
information.

Ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων περιλαμβάνει δέκα Εθνικές
Αρχές Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (NPP), οι οποίες ισχύουν για
ορισμένους οργανισμούς του ιδιωτικού
τομέα, και 11 Αρχές Προστασίας
Δεδομένων (IPP), οι οποίες ισχύουν για
τις κυβερνητικές υπηρεσίες της
Αυστραλιανής Κυβέρνησης, της ACT και
του Norfolk Island. Οι αρχές αυτές
παρέχουν στα άτομα προστασία ενάντια
στην κακή διαχείριση των προσωπικών
τους πληροφοριών.

For more information about who is
covered by privacy, go to the Who is
covered by privacy page.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το ποιος καλύπτεται από τη
νομοθεσία προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, μεταβείτε στη σελίδα Who
is covered by privacy.

Privacy law reform

Νομοθετική μεταρρύθμιση προστασίας
προσωπικών δεδομένων

The Australian Parliament passed
amendments to the Privacy Act in
November 2012, which will affect the
way in which privacy is regulated from
12 March 2014. See our privacy law
reform page for more detail.

Το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο ενέκρινε
τροπολογίες του Νόμου περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το
Νοέμβριο του 2012, οι οποίες θα
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο
ρυθμίζεται η προστασία των
προσωπικών δεδομένων από τις 12
Μαρτίου 2014. Δείτε τη σελίδα privacy
law reform για περισσότερες
λεπτομέρειες.

