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Καιώο ήξζαηε ζηε «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»! 

 

Η Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» απνηειεί λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ δήκνπ Καβάιαο πνπ αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ Πνιηηηζκνχ, 

Αζιεηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ην Γήκν Καβάιαο.  

 

Σν έξγν ηεο επηρείξεζεο πινπνηείηαη κέζσ ησλ 6 δηεπζχλζεσλ πνπ δηαζέηεη θαη είλαη 

ζηειερσκέλεο σο επί ην πιείζηνλ κε έκπεηξν πξνζσπηθφ: 

 Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο 

 Γηεχζπλζε Αζιεηηζκνχ & Παηδείαο 

 Γηεχζπλζε Πνιηηηζηηθνχ Σνπξηζκνχ & Αλάπηπμεο 

 Γηεχζπλζε Πνιηηηζκνχ 

 Γηεχζπλζε Κέληξνπ Ιακαηηθνχ Σνπξηζκνχ «Πεινζεξαπεπηήξην Κξελίδσλ» 

 Γηεχζπλζε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο & Λνηπψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

θνπνί ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο είλαη: 

 ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

 ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη ε 

νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ 

 ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ, εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 ε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

 ε αλάπηπμε ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Παηδείαο 

 ε αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ 

 ε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

 ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο 

 ε θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 ε εθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 

 ε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία 

 ε επηκέιεηα εθδφζεσλ 

 ε αμηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

 ε παξνρή ππεξεζηψλ ζεξαπεπηηθψλ ινπηξψλ θαη ηακαηηθψλ πεγψλ 
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Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ ζηε «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 

 

Γηα εκάο ε πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ θαη ε δηαθχιαμε ηεο 

ηδησηηθφηεηαο απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ δηαζθαιίδνπκε 

ηελ πξνζηαζία θάζε ελέξγεηαο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα ληψζεηε ζε θάζε ζπλεξγαζία 

ζαο κε ηε «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» ην ζεβαζκφ θαη ηεο νρχξσζε γηα ηα πξνζσπηθά ζαο 

δεδνκέλα.  

 

ηε «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» έρνπκε πηνζεηήζεη ηελ ελ ιφγσ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο κε ζθνπφ 

ηε δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο γηα φιεο καο ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο, 

ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο εζεινληέο θαη πξνκεζεπηέο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ΔΔ 679/2016). 

 

αο θαινχκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζή ζαο, κε πιεξφηεηα θαη 

δηαθάλεηα γηα ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπκε, ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη ηνπο 

ζθνπνχο επεμεξγαζίαο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ απνδέθηεο 

ζηνπο νπνίνπο δηαβηβάδνληαη. 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» 

Οκνλνίαο 117, Σ.Κ. 65403, Καβάια 

Σ. 2510 831388, 2510 831358,  

F. 2510 831378 

e-mail: admin@kavalagreece.gr 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Ολνκαηεπψλπκν Διεπζεξηάδνπ Ακαιία 

Σει. 2510831388 εζση. 140 

Mail admin@kavalagreece.gr 
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ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Διέλε Γηαθσλίδνπ θαη ΙΑ ΟΔ 

Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Πξσηαγφξαο» 

7εο Μεξαξρίαο θαη Ναππιίνπ 2, Καβάια 

Σ: 2510241241 

e-mail: ed@kekprotagoras.gr  

 

Πνηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζπιιέγνπκε 

 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» θαη ησλ επηζθέςηκσλ ρψξσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη, ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ καο 

πξνβαίλνπκε ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαθάησ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: 

 

Όηαλ πξνβαίλνπκε ζε πξόζιεςε ππαιιήινπ: ζπιιέγνπκε, θαηαρσξνχκε θαη 

απνζεθεχνπκε ην νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, Αξηζκφ Σαπηφηεηαο, 

ΑΦΜ, ΓΟΤ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, email, εζλνηηθή πξνέιεπζε, αξηζκφ 

ινγαξηαζκνχ, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, έηε πξνυπεξεζίαο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

αξηζκφ ηέθλσλ, επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο, αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

πιιέγνπκε θαη θαηαρσξνχκε ηα δεδνκέλα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, είηε πξφθεηηαη γηα πξφζιεςε κέζσ ΑΔΠ, είηε γηα ηηο ζπκβάζεηο 

απαζρφιεζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή πξαθηηθήο 

 

Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο: ζπιιέγνπκε, θαηαρσξνχκε θαη απνζεθεχνπκε ηπρφλ 

αλαξξσηηθέο άδεηεο, αξρεία πνπ απνδεηθλχνπλ αιιαγή ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ έρεη επίδξαζε ζηε κηζζνδνζία ηνπ, Βεβαηψζεηο ΚΔΠΑ, 

βεβαηψζεηο επηκφξθσζεο, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

κηζζνδνζίαο.  

 

Γηα ηνπο εζεινληέο: ζπιιέγνπκε, θαηαρσξνχκε θαη απνζεθεχνπκε ην 

νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Αξηζκφ Σαπηφηεηαο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, email, 

ζηνηρεία βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ή δεμηνηήησλ 
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Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο: ζπιιέγνπκε, θαηαρσξνχκε θαη απνζεθεχνπκε ηελ επσλπκία 

ζαο, ην ΑΦΜ, ΓΟΤ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, email θαη αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 

Γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο καο: ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε ηελ 

δηεχζπλζε ΙΡ, ζηνηρεία γηα ην ρξφλν εηζφδνπ ζαο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ θπιινκεηξεηή 

ζαο. Όηαλ καο απνζηέιιεηε κήλπκα κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο ζηελ ηζηνζειίδα 

επεμεξγαδφκαζηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο, ην email θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. 

 

Γηα όζνπο ζέινπλ λα καζαίλνπλ ηα λέα καο: ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε ην e-

mail ζαο. Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δηαγξαθείηε. 

 

Γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ ηνπξηζηηθώλ καο ρώξσλ: ζπιιέγνπκε θαη 

απνζεθεχνπκε φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην νλνκαηεπψλπκν θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, 

ηα νπνία δηαηεξνχληαη κφλν κέρξη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο επίζθεςήο ζαο. 

 

Γηα ηνπο επηζθέπηεο ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύ ζην ΠεινζεξαπεπηήξηνΚξελίδσλ: 

ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο 

θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 

Γηα ηνπο καζεηέο καο: ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε: νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, e-mail, ινγαξηαζκφ ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ παηδηψλ επεμεξγαδφκαζηε ηα απνιχησο απαξαίηεηα 

δεδνκέλα (νλνκαηεπψλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο) γηα λα παξέρνπκε ηηο ππεξεζίεο 

καο θαη ιακβάλνπκε απζηεξφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά. 

 

Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο: ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε ηνλ 

αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο νρήκαηνο. Γηα φζνπο δηαηεξνχκε κφληκε ζρέζε εμππεξέηεζεο 

θαηαρσξνχκε θαη νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 

Γηα όζνπο εηζέξρνληαη ζηνπο ρώξνπο καο: γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ πξνζψπσλ ιεηηνπξγεί θιεηζηφ θχθισκα βηληενπαξαθνινχζεζεο ζηνπο 
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επηζθέςηκνπο ρψξνπο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Γεκσθέιεηα». Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε βηνκεηξηθά δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη γηα 15 εκέξεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα δηαγξάθνληαη. Σν θιεηζηφ ζχζηεκα cctv δελ θαηαγξάθεη ήρν. 

 

Γελ επεμεξγαδφκαζηε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εηδηθήο θαηεγνξίαο πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε, γελεηηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα παηδηψλ, δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζεμνπαιηθή δσή θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία. 

 

Μνλαδηθέο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαη δεδνκέλσλ πγείαο απνηεινχλ ε εθαξκνγή ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ θαη δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δξάζεηο θαη δηνξγαλψζεηο καο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

αλήιηθνπο.  

 

ε ρξήζε βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή θεζηηβάι, 

δηνξγαλψζεσλ θαη δξάζεσλ ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» δηαζθαιίδνπκε πξνεγνπκέλσο ηελ 

ξεηή θαη ζαθή ζπγθαηάζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνθεηκέλσλ.  

 

Οη αξρέο πνπ πηνζεηνύκε ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο 

 

Κάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» ππαθνχεη ζηηο 

αθφινπζεο αξρέο, ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ θαη ηνπ εζληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ. Έηζη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα: 

 Τπνβάιινληαη ζε ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία κε δηαθαλή ηξφπν 

«λνκηκφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα»,  

 πιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη δελ 

ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο ηνπο 

ζθνπνχο απηνχο «πεξηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ»,  
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 Δίλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία «ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ»,  

 Δίλαη αθξηβή θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, επηθαηξνπνηνχληαη. Λακβάλνπκε φια ηα 

εχινγα κέηξα γηα ηελ άκεζε δηαγξαθή ή δηφξζσζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηα νπνία είλαη αλαθξηβή, ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο «αθξίβεηα»,  

 Γηαηεξνχληαη ππφ κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ζαο κφλν γηα ην 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο εθαξκφδνληαο 

πάληα θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ζαο «πεξηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ 

απνζήθεπζεο»,  

 Τπνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ ελδεδεηγκέλε 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ άιισλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ηπραία 

απψιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ή 

νξγαλσηηθψλ κέηξσλ «αθεξαηφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα». 

 

Ο ζθνπόο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, καζεηέο, επηζθέπηεο θαη πξνκεζεπηέο καο, επεμεξγαδφκαζηε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, (1) γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, (2) γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, (3) γηα ηελ ηήξεζε ηεο εθάζηνηε λνκνζεζίαο (θνξνινγηθή, 

εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θ.ά.) ζηελ νπνία ππαγφκαζηε, (4) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ καο θαη (5) γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλ απαηηεζεί.  

 

Γηα θάζε ηπρφλ κειινληηθή επεμεξγαζία γηα δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, 

ζα πξνβνχκε ζε απηή κφλν εθφζνλ έρνπκε ιάβεη λέα θαη δηαθξηηηθή ζπγθαηάζεζε απφ 

εζάο. Λάβεηε ππφςε ζαο, φηη αλά πάζα ζηηγκή έρεηε ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεηε ηε 

ζπγθαηάζεζή ζαο, επηθνηλσλψληαο κε ηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ. 
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Σα δηθαηώκαηά ζαο 

 

ε θάζε ζρέζε ζαο κε ηε «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» έρνπκε θαηαξηίζεη ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, ψζηε λα κπνξείηε λα αζθήζεηε ηα παξαθάησ δηθαηψκαηα: 

 ην δηθαίσκα πξόζβαζεο, γηα λα πιεξνθνξεζείηε πνηα δεδνκέλα ζαο 

επεμεξγαδφκαζηε, γηα πνην ζθνπφ θαη ηνπο απνδέθηεο απηψλ,  

 ην δηθαίσκα δηόξζσζεο, γηα λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ή αλαθξίβεηεο ησλ 

δεδνκέλσλ,  

 ην δηθαίσκα δηαγξαθήο («δηθαίσκα ζηε ιήζε»), γηα λα δηαγξαθνχλ ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο απφ ηα αξρεία καο, εθφζνλ φκσο ε επεμεξγαζία ηνπο 

δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε ή ε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ δελ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπκκφξθσζε καο κε ηηο έλλνκεο ππνρξεψζεηο ηεο ή γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ καο ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, 

 ην δηθαίσκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο 

ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ απφ εζάο  

 ην δηθαίσκα θνξεηόηεηαο, γηα λα ιάβεηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε δνκεκέλν θαη 

θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν κνξθφηππν 

 ην δηθαίσκα ελαληίσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκείηε ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζαο γηα ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο.  

 ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (www.dpa.gr) 

 

Μπνξείηε λα απνζηείιεηε ην αίηεκά ζαο ζηνλ Τπεχζπλν Δπηθνηλσλίαο γηα ηα 

Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ή λα ην παξαδψζεηε ζηελ έδξα ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» (Οκνλνίαο 

117, Καβάια) ππφςε ηνπ Τπεχζπλνπ Δπηθνηλσλίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα 

δηεπθνιχλνπκε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο, εθηφο θαη αλ δελ είκαζηε ζε ζέζε 

λα εμαθξηβψζνπκε ηελ ηαπηφηεηά ζαο θαη πάληα κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ. Θα αληαπνθξηζνχκε ζε θάζε αίηεκά ζαο εληφο κήλα, 

πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά δχν αθφκε κήλεο, εθφζνλ απαηηείηαη, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηηεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζαο γηα ηελ παξάηαζε πνπ απαηηείηαη θαζψο θαη γηα ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο.  

http://www.dpa.gr/
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Επηθνηλσλία κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ 

 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ αηζζάλεζηε φηη ην αίηεκά ζαο έρεη ηθαλνπνηεζεί,  

κπνξείηε λα απεπζχλεζηε γηα ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηα 

εμήο ζηνηρεία: email contact@dpa.gr, ηειέθσλν 210 6475600, ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε: Λεσθ. Κεθηζίαο αξ. 1-3, Σ.Κ. 115 23, Αζήλα. 

 

Πόζν ρξόλν ζα επεμεξγαδόκαζηε ηα δεδνκέλα ζαο 

 

Η πνιηηηθή καο εζηηάδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θξνληίδνπκε λα δηαγξάςνπκε ηα 

δεδνκέλα ζαο, κε αζθάιεηα, αλ έρεη εθηειεζηεί ν ζθνπφο επεμεξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο 

φκσο ε πθηζηάκελε λνκνζεζία αιιά θαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ καο επηβάιινπλ ηελ 

ηήξεζε απηψλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

Γηα ηα βηνγξαθηθά πνπ καο απνζηέιιεηε, ζα ηα δηαηεξήζνπκε γηα 2 έηε θαη έπεηηα ζα 

πξνβνχκε είηε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο είηε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ. 

 

Πνύ ζα δηαβηβάζνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα 

 

Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεξνχληαη κε αζθάιεηα θαη δελ δηαβηβάδνληαη ζε 

ηξίηνπο παξά κφλνλ αλ ε γλσζηνπνίεζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπκκφξθσζή 

καο κε έλλνκε ππνρξέσζε φπσο απηή απνξξέεη απφ ηελ λνκνζεζία, γηα ηελ δηθή ζαο 

εμππεξέηεζε ή γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο καο.  

Δηδηθφηεξα, ηεξείηαη εληφο ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ζαο, θαη δηαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε επεμεξγαζία κε λφκηκν ηξφπν θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα. Σα δεδνκέλα ζαο ελδέρεηαη λα δηαβηβαζηνχλ ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ή ην 

ΚΗΜΓΗ, φπσο θαηά πεξίπησζε πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, ή ζε ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ σο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ καο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθπεξαηψλνληαη νη ιεηηνπξγίεο καο, σζηφζν ιακβάλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κέξηκλα, 

ψζηε ζπκβαηηθά λα ππάξρεη δηαζθάιηζε γηα ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ.  
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Πσο πξνζηαηεύνπκε ηα δεδνκέλα ζαο 

 

ηε «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» θξνληίδνπκε λα ιακβάλνπκε ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, 

ψζηε λα επηηπγράλνπκε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, απφ 

νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ιαλζαζκέλε ρξήζε, αιινίσζε, 

απαγνξεπκέλε δηάδνζε, γλσζηνπνίεζε, απψιεηα ή ηπραία/ αζέκηηε θαηαζηξνθή θαη 

θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο.  

 

Σα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο «ΓΗΜΩΦΔΛΔΙΑ» έρνπλ ιάβεη ηε δένπζα 

επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε επαγγεικαηηζκφ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ζην κέγηζην βαζκφ ε ερεκχζεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ.  

 

Επηθαηξνπνηνύκε ηελ Πνιηηηθή καο 

 

Καζψο βειηησλφκαζηε θαη δηεπξχλνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο καο, ζα θξνληίδνπκε γηα 

ηελ άκεζε επηθαηξνπνίεζε ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα καο θαη λα ιακβάλεηε ηα ηειεπηαία λέα, θνηηψληαο πάληα 

ηελ εκεξνκελία αλαζεψξεζεο.  

 

 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 03/06/2019 
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