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ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ
ΑΣΟΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ
ΕΝΣΟ ΣΗ Δ.ΓΚΟΣΗ - Ι ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΕΠΕ

Εηζαγωγή:
Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ,
θαη ηδηαηηέξσο ε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, θαη
ππαιιήισλ ηεο Δ.ΓΚΟΣΗ - Ι ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΕΠΕ απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα.
Σηo πιαίζην απηφ ε εηαηξία πηνζεηεί Κψδηθα Δενληνινγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
Δηθαησκάησλ ηνπ Αηφκνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ
εληφο ηεο εηαηξίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία.
O παξψλ Κψδηθαο Δενληνινγίαο απνηειεί δηαθήξπμε αξρψλ θαη αμηψλ φζνλ αθνξά
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ιεηηνπξγεί
ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη είλαη δεζκεπηηθφο γηα φια ηα
κέιε ηεο εηαηξίαο, φπνπ θαη αλ απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη.
Ακολοςθεί ο Κώδικαρ Δεονηολογίαρ για ηην Πποζηαζία ηων Δικαιωμάηων ηος Αηόμος
καηά ηην επεξεπγαζία ηων πποζωπικών δεδομένων ενηόρ ηηρ Δ.ΓΚΟΤΣΗΣ - Ι
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΠΕ.
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Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ Κώδηθα
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Κψδηθα είλαη ε θαηνρχξσζε ελφο πςεινχ θαη νκνηφκνξθνπ
επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ εληφο ηεο
εηαηξίαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα .
Άξζξν 2: Ννκηθή θύζε ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο- ρέζε Κώδηθα κε εζληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία
2.1. Ο παξψλ Κψδηθαο Δενληνινγίαο ζέηεη ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εληφο ηεο Δ.ΓΚΟΣΗ - Ι
ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΕΠΕ, είλαη δεζκεπηηθφο θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ αλάξηεζή ηνπ ζην
επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) απφ ηε δηνίθεζε ηεο.
2.2. Ο παξψλ Κψδηθαο εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή
θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ φισλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηδίσο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
πειαηψλ θαη ππαιιήισλ φισλ ησλ εηαηξηψλ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ κεηφρσλ.
2.3. Η εηαηξία ζα επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζα θνηλνπνηνχλ απηά
ζηηο δεκφζηεο Αξρέο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη
ην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο, πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο .
Άξζξν 3: Δηαθάλεηα ηεο Επεμεξγαζίαο ηωλ Δεδνκέλωλ
Τα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
(εθεμήο «ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ», ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξν 28 ηνπ παξφληνο)
ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ κέζσ θαηάιιεισλ ηξφπσλ ελεκέξσζεο, ηδίσο δε
κέζσ ηεο αλάξηεζεο ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) ηεο
εηαηξίαο.
Άξζξν 4: Δηθαίωκα ελεκέξωζεο θαη πξόζβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ
4.1. Τα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ εάλ δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ηα αθνξνχλ, απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο.
4.2. Η ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πξέπεη λα γίλεη θαηά ηξφπν θαηάιιειν θαη ζαθή
θαη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Τελ ηαπηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο.
Τα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ππνθείκελν, θαζψο θαη ηελ
πξνέιεπζή ηνπο.
Τνλ ζθνπφ θαη ηελ πξφζεζε ηεο ζπιινγήο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη/ή ηεο
ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα
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πεξηιακβάλεη πνηα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη θαη / ή ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο,
γηα πνην ζθνπφ θαη γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα.
4.2.4 Τνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη ζε πεξίπησζε δηαβίβαζεο ζε ηξίηνπο, ηνλ
απνδέθηε, ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ βαζκφ δηαβίβαζεο.
4.2.5 Τηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
ππνθεηκέλνπ.
4.3. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηνλ αηηνχληα ζε
θαηαλνεηή κνξθή θαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Γεληθά, νη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη γξαπηά.
4.4. Τα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ δχλαληαη λα δεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ απφ ηνλ
Υπεχζπλν επεμεξγαζίαο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ν ππεχζπλνο πξέπεη λα απαληά εγγξάθσο κε
ηξφπν θαηαλνεηφ θαη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα, ή εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία.
4.5. Όπνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ε εηαηξία ζα κπνξεί λα
ρξεψλεη έλα πνζφ γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Άξζξν 5: Δηαζεζηκόηεηα ηεο ελεκέξωζεο
Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηα ππνθείκελα, φηαλ ηα δεδνκέλα
ζπιιέγνληαη γηα πξψηε θνξά θαη αθνινχζσο, νπνηεδήπνηε απηή δεηεζεί.
Άξζξν 6: Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο επεμεξγαζίαο- πγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ
6.1. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ
ην ππνθείκελν δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ε ζπγθαηάζεζή ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
6.1.1

Η ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην αξγφηεξν
ζηελ αξρή ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο ή ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.

6.1.2

Η ζπγθαηάζεζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ξεηά θαη νηθεηνζειψο, ζε κνξθή
θαηάιιειε θαηά ηηο πεξηπηψζεηο.

6.1.3

Η ζπγθαηάζεζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο
απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηεο επεμεξγαζίαο ή ηνπ
εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία.

6.2. Η ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε ρσξίο
αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα.
6.3. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ρσξίο ηελ
ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε
ζχκβαζεο, ζηελ νπνία ην ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππνθείκελν δεδνκέλσλ ή φηαλ
πθίζηαηαη ζρεηηθή λνκηθή δηάηαμε ηνπ εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία επηηξέπεη
ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ.
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Άξζξν 7: Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ζθνπνχο,
εθηφο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο απηά είραλ αξρηθά ζπιιερζεί.

Άξζξν 8: Υξήζε πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε
πξνϊόληωλ /ππεξεζηώλ
8.1. Η ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ
ή θαη ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
8.2. Τα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα λα πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο ζηελ
ππεχζπλε εηαηξία γηα ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή
πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο.
8.3. Η εηαηξία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηα ππνθείκελα σο πξνο ην
δηθαίσκά ηνπο απηφ, θαζψο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηαδηθαζία άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο απηνχ, εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ην ππνθείκελν.
Άξζξν 9: Εηδηθέο Καηεγνξίεο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ
Η ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν έρεη δψζεη ξεηή ζπγθαηάζεζε πξνο ηνχην ή
εάλ ε επεμεξγαζία επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ βάζεη ηεο
ηζρχνπζαο εζληθήο ή θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Επίζεο, επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ησλ
επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε επεμεξγαζία απηή είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ηεο ππεχζπλεο εηαηξίαο, πνπ
πεγάδνπλ απφ ην εξγαηηθφ δίθαην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ επηηξέπεηαη απφ ην
εθάζηνηε ηζρχνλ εζληθφ δίθαην.
Άξζξν 10: Αξρέο ωο πξνο ηελ Πνηόηεηα Δεδνκέλωλ
10.1. Η εηαηξία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα, πνπ επεμεξγάδνληαη λα είλαη αθξηβή θαη, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην, λα
επηθαηξνπνηνχληαη (πνηφηεηα δεδνκέλσλ).
10.2. Η εηαηξία ζα πξέπεη, επίζεο, λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε
δεδνκέλα αλαθξηβή ή ειιηπή λα δηαγξάθνληαη ή λα δηνξζψλνληαη.
10.3. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή πξνο ην ζέκα
θαη φρη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
ρξεζηκνπνηνχληαη (νηθνλνκία δεδνκέλσλ). Τα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη
κφλν γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
θαη ε επεμεξγαζία ηνπο λα ζπκβηβάδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο (κεηξεκέλε ρξήζε
δεδνκέλσλ).
10.4. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη απφ ηελ εηαηξία ζε κνξθή
πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ κφλν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο θαη
ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ε εηαηξία ζα ηα
θαηαζηξέθεη ή ζα δηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ (αλσλπκνπνίεζε).
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10.5. Η αλσλπκνπνίεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε
πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα κελ κπνξεί λα απνθαιπθζεί, ή λα κπνξεί
λα απνθαιπθζεί κφλν κε δπζαλάινγα κεγάιε πξνζπάζεηα.
Άξζξν 11: Αξρείν Δεδνκέλωλ
Οη αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ηεο νηθνλνκίαο ησλ δεδνκέλσλ
θαη ηεο κεηξεκέλεο ρξήζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ
δεκηνπξγνχληαη αξρεία δεδνκέλσλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιφγσ αξρείσλ ζα
ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ εζληθή λνκνζεζία.
Άξζξν 12: Δηαβίβαζε δεδνκέλωλ ζε ηξίηα κέξε
Η δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίην κέξνο απαγνξεχεηαη, εθηφο εάλ
ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ξεηψο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ή εάλ ε
δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη
ηεο ππεχζπλεο εηαηξίαο ηεο εηαηξίαο ή ζε φζεο πεξηπηψζεηο ε εζληθή λνκνζεζία
επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Άξζξν 13: Τπεπζπλόηεηα
Όηαλ δηαβηβάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ηξίην κέξνο πνπ δελ είλαη δεκφζηα
Αξρή, ε εηαηξία, ε νπνία αξρηθά είρε ζπιιέμεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη κε ην ηξίην κέξνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
πθίζηαληαη λφκηκε επεμεξγαζία. Ελδεηθηηθά ν Υπεχζπλνο Επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη φηη παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ δεδνκέλσλ ή ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηνλ παξαιήπηε. Όπνπ
ζπλάπηνληαη ζπκθσλίεο κε νξγαληζκνχο ζε ρψξεο ρσξίο επαξθή επίπεδα
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθέο εγγπήζεηο
φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά, ρσξίο επηθχιαμε σο πξνο ηελ πξνγελέζηεξε
άδεηα κε ηελ αξκφδηα αξρή, θαη' απαίηεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.
Άξζξν 14: Επεμεξγαζία Δεδνκέλωλ από Τπεξγνιάβνπο
14.1. Όηαλ ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ελφο ππεξεξγνιάβνπ, ε ζρεηηθή
έγγξαθε ζχκβαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φξνπο αλαθνξηθά κε ηελ λφκηκε
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεξεξγνιάβν. Οη ελ ιφγσ φξνη
ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξίαο (ηνπ κέξνπο πνπ ειέγρεη ηα δεδνκέλα)
ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ζθνπφ ηεο
επεμεξγαζίαο θαη ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ.
14.2. Ο ππεξγνιάβνο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, πνπ
ηνπ θνηλνπνηνχληαη δπλάκεη ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ ππεχζπλε εηαηξία,
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζή ηεο.
14.3. Τν θξηηήξην ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο λφκηκεο
επεμεξγαζίαο απηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ησλ
ππεξγνιάβσλ.
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Άξζξν 15: Τπεύζπλνη Αζθάιεηαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ
15.1. Η εηαηξία καο νξίδεη Υπεχζπλν γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ,
ηελ εηαηξία CAC LTD ηνπ νπνίνπ ην θαζήθνλ είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα
επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο πνπ δηαρεηξίδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη
επαξθψο ελεκεξσκέλα γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο
ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη γηα ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
15.2. O Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηα αξρηθά
ζηάδηα κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
15.3. Η εηαηξία νξίδεη ηνλ Υπεχζπλν γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ,
ν νπνίνο απεπζχλεηαη/αλαθέξεηαη άκεζα ζηνλ Γεληθφ Δηεπζπληή θαη ζπληνλίδεη ηε
ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ.
15.4. Κάζε εηαηξία ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Υπεχζπλν γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο Δ.ΓΚΟΣΗ - Ι ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΕΠΕ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε θαη πςειή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Άξζξν 16: Έιεγρνη ηνπ επηπέδνπ ηεο πξνζηαζίαο
Εζσηεξηθνί έιεγρνη ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη ηαθηηθά,
ψζηε λα επαλεμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Τέηνηνη έιεγρνη ζα δηεμάγνληαη εζσηεξηθά
απφ ηνλ Υπεχζπλν γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, ηεο εηαηξίαο.
Άξζξν 17: Σερληθά, Οξγαλωηηθά Μέηξα θαη Μέηξα ζρεηηδόκελα κε ηνπο
ππαιιήινπο
17.1. Με ηελ έλαξμε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε ρξφλν, νη
εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο, ζα ππνγξάθνπλ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη
ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, ησλ ππαιιήισλ .
17.2. Οη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Καη’ ειάρηζηνλ, νη
δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηα εμήο:
17.2.1. Να εκπνδίδνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα απφ ην λα απνθηνχλ πξφζβαζε
ζηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
επεμεξγάδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη (έιεγρνο θπζηθήο πξφζβαζεο).
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17.2.2. Να εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα (έιεγρνο άξλεζεο
πξφζβαζεο).
17.2.3. Να εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ έρνπλ πξφζβαζε
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα δεδνκέλα γηα ηα νπνία έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί θαη φηη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ κπνξνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ή ηεο ρξήζεο
ή κεηά απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο, λα δηαβαζηνχλ, λα αληηγξαθνχλ, λα αιιαρζνχλ ή λα
κεηαηνπηζηνχλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα (έιεγρνο πξφζβαζεο ζηα
δεδνκέλα).
17.2.4. Να εμαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο ή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ή ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ, αληηγξαθνχλ, αιιαρζνχλ ή κεηαηνπηζηνχλ απφ κε
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φηη ζα είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηεί θαη εμαθξηβσζεί εάλ
πξνζσπηθά δεδνκέλα έρνπλ κεηαβηβαζηεί κέζσ εμνπιηζκνχ κεηάδνζεο ζηνηρείσλ
(έιεγρνο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ).
17.2.5. Να δηαζθαιίδνπλ φηη ζα είλαη δπλαηφ αλαδξνκηθά λα εμεηαζηεί θαη λα
εμαθξηβσζεί εάλ θαη απφ πνηφλ εηζήρζεζαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηα ζπζηήκαηα
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη εάλ απηά αιιάρζεθαλ ή κεηαηνπίζηεθαλ
(έιεγρνο εηζφδνπ ζηα δεδνκέλα).
17.2.6. Να δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαη νη
ππεξγνιάβνη ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κφλν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε
(έιεγρνο ππεξγνιάβσλ).
17.2.7. Να εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπραία
θαηαζηξνθή ή απψιεηα (έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο).

Άξζξν 18: Δηθαηώκαηα ηωλ ππνθεηκέλωλ
Κάζε ππνθείκελν έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κψδηθα Δενληνινγίαο ζηελ ππεχζπλε εηαηξία θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4, 19 θαη 20 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 19: Δηθαίωκα αληίξξεζεο / Δηθαίωκα δηαγξαθήο ηωλ δεδνκέλωλ
19.1. Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη νπνηεδήπνηε
αληηξξήζεηο ζηελ ππεχζπλε εηαηξία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ.
19.2. Οη αληηξξήζεηο ζα απεπζχλνληαη ζηνλ Υπεχζπλν γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ή ζην εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαη ζα πξέπεη
λα πεξηέρνπλ αίηεκα γηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, φπσο δηφξζσζε, πξνζσξηλή κε
ρξεζηκνπνίεζε, δέζκεπζε, κε δηαβίβαζε, δηαγξαθή.
19.3. Τν δηθαίσκα αληίξξεζεο ηζρχεη αθφκα θαη εάλ ην ππνθείκελν παξείρε ζε
πξνεγνχκελε πεξίπησζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ.
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19.4. Νφκηκα αηηήκαηα δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα ηθαλνπνηνχληαη
άκεζα. Τα αηηήκαηα απηά είλαη θπξίσο λφκηκα ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη
πιένλ λφκηκε αηηία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Οη πεξίνδνη δηαηήξεζεο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θάζε εηαηξίαο, ζα
ηεξνχληαη.
Άξζξν 20: Δηθαίωκα Δηόξζωζεο
Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ζα κπνξεί, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα αηηείηαη γξαπηψο
ηελ δηφξζσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ απφ ηελ ππεχζπλε εηαηξία ζην κέηξν
πνπ απηά δελ είλαη πιήξε ή/θαη ιαλζαζκέλα.
Άξζξν 21: Δηθαίωκα παξνρήο δηεπθξηλήζεωλ θαη ζρνιηαζκνύ
21.1. Εάλ ππνθείκελν δεδνκέλσλ ηζρπξίδεηαη φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπ έρνπλ
παξαβηαζηεί ππφ ηελ κνξθή ηεο παξάλνκεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη
εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ Κψδηθα Δενληνινγίαο, νη αξκφδηεο εηαηξίεο
ζα παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο επί ηεο ππφζεζεο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη εληφο
ηελ νξηζκέλε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνζεζκία. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα
ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαη ζα δνζεί ακνηβαία πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
αλαγθαίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ππφζεζεο.
21.2. Τν ηκήκα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο εηαηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη πην άκεζα κε
ηελ ζρεηηθή ππφζεζε ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ην ππνθείκελν.
Άξζξν 22: Άζθεζε δηθαηωκάηωλ ηωλ Τπνθεηκέλωλ
Τα ππνθείκελα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη έθαλαλ ρξήζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
δηθαησκάησλ.
Άξζξν 23: Επζύλε επεμεξγαζίαο Δεδνκέλωλ
23.1. Η εηαηξία εγγπψληαη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη άξζεο απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο θαη κε ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Δενληνινγίαο.
23.2. Ο Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο, ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, γηα θάζε παξαβίαζε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ππνςίαο παξαβίαζεο) ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηνπ παξφληνο
Κψδηθα Δενληνινγίαο. Σε πεξίπησζε ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ
κία εηαηξίεο, ν Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο
Δ.ΓΚΟΣΗ - Ι ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΕΠΕ ζα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεηαη.
23.3. Ο Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο, ζα
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηπρφλ αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ αθνξά
ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
23.4. Ο Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, ηεο εηαηξίαο ζα
πξέπεη λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα
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ηεο πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ ηεο εηαηξίαο.
Άξζξν 24: πληνληζκόο από ηνλ Τπεύζπλν
Δεδνκέλωλ ηεο Δ.ΓΚΟΣΗ - Ι ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΕΠΕ

Αζθάιεηαο

Πξνζωπηθώλ

24.1. Ο Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο ζα
ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο, ζε πεξηπηψζεηο γεληθεπκέλσλ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ησλ
ξπζκίζεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο θψδηθα δενληνινγίαο.
24.2. Καζήθνλ ηνπ Υπεχζπλνπ γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο
εηαηξίαο είλαη λα αλαπηχζζεη θαη λα εμειίζζεη ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ζε δεηήκαηα
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Άξζξν 25: Επνπηηθά θαζήθνληα θαη θαζήθνληα δηαβνύιεπζεο
25.1. Ο Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ είλαη αξκφδηνο
γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην εζληθφ θαη δηεζλέο δίθαην ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη κε ηνλ παξφληα Κψδηθα
Δενληνινγίαο.
25.2. Ο Υπεχζπλνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, ζα εμεηάδεη επί
ηφπνπ φιεο ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Άξζξν 26: Εθπαίδεπζε Εξγαδνκέλωλ θαη δέζκεπζε
Η εηαηξία θξνληίδεη κέζσ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο σο πξνο ηελ λφκηκε επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κψδηθα
Δενληνινγίαο.
Άξζξν 27: πλεξγαζία κε ηηο Επνπηηθέο Αξρέο
Η εηαηξία ζπκθσλεί λα απαληά ζηα αηηήκαηα θαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο
ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο.

Εθδνζε 1 Ηκεξνκελία 1/5/2018 ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΕ ΑΠΟ CAC ΕΠΕ Αλαζηάζηνο Παλάξεηνο

πζηήκα Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ηωλ Πιεξνθνξηώλ Πξνζηαζίαο ηωλ
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ (GDPR) (ΕΕ) 2016/679

Άξζξν 28: Οξηζκνί
Τπεύζπλε ή Αξκόδηα εηαηξία: Η εηαηξία, θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηα κέζα
επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, ησλ ππαιιήισλ ηεο,
θαζψο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο.
Τπνθείκελν Δεδνκέλωλ: Τα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα
δεδνκέλα θαη ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί απφ ηελ
ππεχζπλε εηαηξία ζηελ νπνία ην ππνθείκελν είλαη πειάηεο ή ππάιιεινο ή κέηνρνο.
Πξνζωπηθά δεδνκέλα: Κάζε πιεξνθνξία, πνπ απεπζχλεηαη ζην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ. Δελ ινγίδνληαη σο πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα ζηαηηζηηθήο θχζεο
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ πηα ηα
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ.
Επαίζζεηα πξνζωπηθά δεδνκέλα: Κάζε δεδνκέλν πνπ απνθαιχπηεη θπιεηηθή ή
εζληθή θαηαγσγή, πνιηηηθέο απφςεηο, ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο,
ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ή πνπ αθνξά ζηελ πγεία ή ζηελ εξσηηθή δσή,
ζηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαθείο
κε ηα αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ.
Επεμεξγαζία Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ ή επεμεξγαζία: Κάζε εξγαζία ή ζεηξά
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο ζπιινγή,
θαηαρψξηζε, νξγάλσζε, δηαηήξεζε, απνζήθεπζε, ηξνπνπνίεζε, εμαγσγή, ρξήζε,
δηαβίβαζε, δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθήο δηάζεζε, ζπζρέηηζε ή ζπλδπαζκφο,
δηαζχλδεζε, δέζκεπζε, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή.
πγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηωλ δεδνκέλωλ: Κάζε ειεχζεξε, ξεηή θαη εηδηθή
δήισζε βνπιήζεσο, πνπ εθθξάδεηαη κε ηξφπν ζαθή, θαη ελ πιήξε επίγλσζε, θαη κε
ηελ νπνία, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί, δέρεηαη
λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ην αθνξνχλ. Η ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη πιεξνθφξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηα δεδνκέλα ή ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ε
επεμεξγαζία, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ην φλνκα, ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ εθπξνζψπνπ ηνπ. Η ζπγθαηάζεζε κπνξεί
λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε, ρσξίο αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα.
Απνδέθηεο ηωλ δεδνκέλωλ: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηα Αξρή ή
ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα
δεδνκέλα, αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα ηξίην κέξνο ή φρη.
Σξίηνο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηα Αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε
άιινο Οξγαληζκφο, εθηφο απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ν Υπεχζπλνο
επεμεξγαζίαο θαη ηα πξφζσπα, πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ απηά ελεξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ή εθ
κέξνο ηνπ Υπεχζπλνπ Επεμεξγαζίαο
Τπεύζπλνο επεμεξγαζίαο: νπνηνζδήπνηε θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία. Όηαλ ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο
ηεο
επεμεξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο λφκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνχ ή
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ
γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα απφ ην εζληθφ ή ην θνηλνηηθφ δίθαην.
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Εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία: νπνηνζδήπνηε επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, φπσο θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο.
Αξρείν δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα: (“αξρείν”), θάζε δηαξζξσκέλν
ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία είλαη πξνζηηά κε γλψκνλα
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.
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