ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΕΙΩΝ
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(Γ.Ο.Ε.Β.)

ΠΕΔΙΑΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ
Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) που εδρεύει τη Θεσσαλονίκη, οδός
26ης Οκτωβρίου 43 και εκπροσωπείται νόμιμα, είναι κοινωφελής οργανισμός (άρθρο 6
παρ.1 ν.414/1976) και εντάσσεται στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου φορέα (άρθρο 51
παρ.1 περ.γ’ του ν.1892/1990 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.6 του ν.1943/1991)
ταξινομείται δε στα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δημόσιου Χαρακτήρα.
Εποπτεύεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο186.ΙΙ.Β.β’του ν.3852/2010)
και περιλαμβάνεται στο Μητρώο των Ν.Π.Ι.Δ. εντός του δημόσιου τομέα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι αρμοδιότητες του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά κατ’ υποκατάσταση της δημόσιας
διοίκησης, οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
ΓΟΕΒ (υπ’αριθ.557880/22.11.2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας
Κεντρικής Μακεδονίας) είναι οι παρακάτω: Η διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση και
αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων Α’ τάξης του Οργανισμού (αρδευτικά,
στραγγιστικά, οδικά) καθώς και Β’ τάξης (σε περιοχές που διοικούνται απευθείας από τον
Γ.Ο.Ε.Β. λόγω μη σύστασης ΤΟΕΒ στις περιοχές δικαιοδοσίας του Τομέα Ν. Πέλλας, Ν.
Ημαθίας (εν μέρει). Η μεταφορά και διανομή αρδευτικών υδάτων στη περιοχή δικαιοδοσίας
του τομέα ΤΟΕΒ. Η σύνταξη πινάκων ημερήσιων δελτίων παροχών νερού. Η καταγραφή
ποσοτήτων νερού ανά υδροληψία. Ή άρση προσχώσεων στραγγιστικών τάφρων δικαιοδοσίας
Τομέα. Η βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων.
Ο Γ.Ο.Ε.Β. σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την
ελεύθερη κυκλοφορία αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩ - ΓΚΠΔ), τις διατάξεις της εθνικής
μας νομοθεσίας Ν.4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ΓΚΠΔ καθώς και άλλων συναφών
διατάξεων και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή
και νόμιμη επεξεργασία αυτών.
Διαβάστε προσεκτικά προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις
πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα για τις επεξεργασίες των προσωπικών
δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) από τον
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Γ.Ο.Ε.Β., τους σκοπούς και την νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας, τους αποδέκτες των
δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά των υποκειμένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά αποτελεί “Υπεύθυνο επεξεργασίας” των προσωπικών
δεδομένων των μελών του Δ.Σ. και του Επιστημονικού Συμβουλίου, των παραγωγών
αγροτών (μελών και μη), υποψήφιων και ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, υποψηφίων και
ήδη συνεργαζόμενων τρίτων/συνεργατών/προμηθευτών, εκτελούντων την επεξεργασία,
εκπαιδευόμενων (ανήλικοι, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες).
Η επεξεργασίες των προσωπικών σας δεδομένων στον ΓΟΕΒ πραγματοποιούνται για τους
κάτωθι λόγους:
1. Διοίκηση και λειτουργία του ΓΟΕΒ.
2. Άσκηση αρμοδιοτήτων για εκπλήρωση σκοπού της.
3. Επικοινωνία με τα μέλη και το κοινό.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Οργανισμός συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα καθώς και αυτά των ειδικών
κατηγοριών των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων από τις παρακάτω
ομάδες υποκειμένων:
Των μελών του Δ.Σ. και του Επιστημονικού Συμβουλίου, των παραγωγών αγροτών (μελών
και μη), εργαζόμενων, υποψήφιων εργαζόμενων, μελών οικογενείας εργαζόμενων,
τρίτων/συνεργατών/προμηθευτών, εκτελούντων την επεξεργασία για την λειτουργία του,
εκπαιδευόμενων (ανήλικοι, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Τα απλά προσωπικά δεδομένα των μελών του, της διοίκησης, των υποψηφίων και ήδη
απασχολουμένων εργαζομένων, μελών της οικογένειας των εργαζόμενων, κάθε τρίτου
υποψήφιου και ήδη απασχολουμένου εξωτερικού συνεργάτη/προμηθευτή, εκπαιδευόμενων
(ανήλικοι, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες) του οργανισμού όπως ονοματεπώνυμο,
όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή,
πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ.,
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Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ),

αριθμός

τραπεζικού λογαριασμού - ΙΒΑΝ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
επάγγελμα/ασχολία, τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώσεις, προϋπηρεσία,
εμπειρία, χρόνος ανεργίας, άδεια οδήγησης.
Τα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων
εργαζομένων, εκπαιδευόμενων (ανήλικοι, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες), του
Οργανισμού (όπως στοιχεία υγείας, ποινικό μητρώο, ιατρικές γνωματεύσεις).
ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τα συλλέγουμε από τα ίδια τα υποκείμενα
(μέλη Δ.Σ.,

μέλη

Οργανισμού, εργαζόμενους, εκπαιδευόμενους, τρίτους συνεργάτες/

προμηθευτές).
Απλά προσωπικά δεδομένα εργαζόμενων τα συλλέγουμε από την εταιρία με την επωνυμία
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. στα πλαίσια της συνεργασίας μας για τη διαχείριση
της μισθοδοσίας του ΓΟΕΒ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Γ.Ο.Ε.Β δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που
μας δίνετε.
ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
1. Τα δεδομένα των μελών του Δ.Σ. τα επεξεργαζόμαστε για την διοίκηση για την άσκηση
των εν γένει αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στα πλαίσια της λειτουργίας του Δ.Σ σύμφωνα
με τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν της διοίκηση και λειτουργία (π.χ. Κανονισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΓΟΕΒ) Π.Δ. 159/1976 ΦΕΚ. 59, ιδρυτικό του ΓΟΕΒ.
2. Τα δεδομένα του τακτικού και εποχικού προσωπικού του Οργανισμού (υποψηφίων και
ήδη απασχολούμενων) και των μελών της οικογένειάς τους, τα επεξεργαζόμαστε για σκοπούς
όπως: τη διενέργεια διαγωνισμών με σκοπό την πρόσληψη προσωπικού (όπως αξιολόγηση
προσόντων υποψηφίων για ενδεχόμενο διορισμό, δημιουργία πίνακα κατάταξης επιτυχόντων
και αποτυχόντων, εξέταση ενστάσεων αποτυχόντων και έκδοση αποφάσεων), τη σύναψη
συμβάσεων εργασίας, την μοριοδότηση εργαζόμενου λόγω αναπηρίας μελών οικογένειας, τη
διαχείριση της εργασιακής σχέσης με το προσωπικό (όπως παρακολούθηση προσέλευσης και
αποχώρησης του προσωπικού σε εφαρμογή του ωραρίου εργασίας, δημιουργία βεβαιωτικών
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καταστάσεων για την απασχόληση του προσωπικού, διαχείριση μισθοδοσίας, ασφάλιση
εργαζομένων, χορήγηση άδειας κανονικής ή αναρρωτικής, αξιολόγηση προσωπικού,
πειθαρχική διαδικασία, λύση εργασίας, διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων).
3. Τα δεδομένα των τρίτων/συνεργατών (υποψήφιων και ήδη συνεργαζόμενων) του
Οργανισμού τα επεξεργαζόμαστε για σκοπούς όπως: τη διενέργεια διαγωνισμών με σκοπό
ενδεχόμενη ανάθεση έργου (όπως αξιολόγηση προσόντων υποψηφίων για ενδεχόμενη
ανάθεση, δημιουργία πίνακα κατάταξης επιτυχόντων και αποτυχόντων, εξέταση ενστάσεων
αποτυχόντων και έκδοση αποφάσεων), τη σύναψη συμβάσεων έργου, τη διαχείριση της
σύμβασης συνεργασίας (όπως φορολογικές υποχρεώσεις, λύση συνεργασίας, διεκπεραίωση
νομικών υποθέσεων).
4. Τα δεδομένα των μελών του Οργανισμού τα επεξεργαζόμαστε για σκοπούς όπως: την
εγγραφή των μελών, την διαχείριση της συνεργασίας με τα μέλη (όπως επικοινωνία με τα
μέλη,

δημιουργία

και

επικαιροποίηση

οικονομικού

αρχείου,

έλεγχο/βεβαίωση/

διαγραφή/διεκδίκηση οφειλών, διαγραφή των μελών, διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων), τη
δημιουργία και την επικαιροποίηση του αρχείου του Κτηματολογίου και την εν γένει
υλοποίηση του έργου του Οργανισμού.
5. Τα δεδομένα των εκπαιδευόμενων και νέων επιστημόνων τα επεξεργαζόμαστε για σκοπούς
όπως: την πρακτική εκπαίδευση φοιτητών ΤΕΙ και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
οργανισμών προκειμένου να εγγραφούν στην ΕΡΓΑΝΗ.
6.Σε κάθε περίπτωση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς όπως :
Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των μελών,
εργαζομένων, τρίτων συνεργατών, όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.).
Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος του Οργανισμού που
επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και εκτελείται προς
το δημόσιο συμφέρον.
Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκει ο Οργανισμός όπως η εύρυθμη λειτουργία του, τη διευθέτηση διοικητικών και
λειτουργικών ζητημάτων μελών και συνεργατών και ΤΟΕΒ, την εξωδικαστική και δικαστική
επίλυση και διευθέτηση οικονομικών και άλλων διαφορών με συνεργάτες, εργαζόμενους,
παραγωγών μελών και μη, κ.α.
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ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Η συμμόρφωση του οργανισμού στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
2. Η εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων με τα μέλη, τους εργαζομένους και τους
τρίτους συνεργάτες του οργανισμού στα πλαίσια τις διεκπεραίωσης των σκοπών
τους.
3. Η άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του οργανισμού ή των υποκειμένων στον
τομέα του εργατικού δικαίου, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής
προστασίας.
4. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων
και κάθε άλλης αρχής.
5. Το έννομο συμφέρον του οργανισμού στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας
του όπως η διαχείριση οφειλών, αποτελεσματική διοίκηση, ομαλή συνεργασία με
μέλη, συνεργάτες και ΤΟΕΒ, κ.α.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων των υποκειμένων διαφέρει ανάλογα με τη
χρήση. Ο Οργανισμός διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των υποκειμένων όσο χρειάζεται
για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός
αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης).
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που σχετίζονται με την
αποτελεσματική εκπλήρωση των λειτουργιών του οργανισμού αποθηκεύονται για δέκα (10)
χρόνια από τη γνωστοποίησή τους.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα με ασφάλεια στους εξυπηρετητές
(servers) στα γραφεία της έδρας του ΓΟΕΒ.
Τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με Κτηματολόγιο και οφειλές παραγωγών (μελών και μη)
αποθηκεύονται με ασφάλεια στους εξυπηρετητές (servers) και σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης
που βρίσκονται στο computer room στα κεντρικά γραφεία του ΓΟΕΒ.
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Τα προσωπικά δεδομένα εργαζόμενων που αφορούν τη μισθοδοσία τους, αποθηκεύονται
κρυπτογραφημένα στους εξυπηρετητές (servers) και σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης που
βρίσκονται στο computer room στα κεντρικά γραφεία του ΓΟΕΒ.

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ο ΓΟΕΒ ως υπεύθυνος επεξεργασίας αναθέτει/εκχωρεί επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων
των μελών του Δ.Σ. και του Επιστημονικού Συμβουλίου, των παραγωγών αγροτών (μελών
και μη), υποψήφιων και ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, υποψηφίων και ήδη
συνεργαζόμενων

τρίτων/συνεργατών/προμηθευτών,

εκτελούντων

την

επεξεργασία,

εκπαιδευόμενων (ανήλικοι, άτομα με αναπηρίες, νέοι επιστήμονες) κατόπιν σύναψης
σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μετά από διενέργεια διαγωνισμού, τις οποίες
διατηρεί σε σχετικό αρχείο. Ειδικότερα:
1. ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.,
2. PANDIRECT (Εκτύπωση εντύπων, βιβλίων και στοιχεία ειδοποιητηρίων),
3. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Τεχνική υποστήριξη - Μηχανοργάνωση),
4. ΜΕΤΡΟΝ (Εταιρία εφαρμογών Λογιστικής, Αποθήκης και Κτηματολογίου).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του
Οργανισμού, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με
τον Γ.Ο.Ε.Β. επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα
των υποκειμένων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Οργανισμού και
σύμφωνα με τις εντολές του.
Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του Οργανισμού που επεξεργάζονται τα προσωπικά
δεδομένα των υποκειμένων έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για την νόμιμη
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας και εχεμύθεια
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Οργανισμού έχουν συμφωνήσει και
δεσμευτεί συμβατικά με τον Γ.Ο.Ε.Β. να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως
GDPR).
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ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Ο ΓΟΕΒ κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα όλων των κατηγοριών όλων των
υποκειμένων σε συμμόρφωση με νομοθετικές διατάξεις σε Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ/ΕΦΚΑ/ΕΡΓΑΝΗ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε
Δημόσιους φορείς όπως ΑΑΔΕ/ΟΑΕΔ/ΕΑΠ σε συμμόρφωση με σχετική νομοθεσία.
2. Ο ΓΟΕΒ κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα παραγωγών (μελών και μη) στον ΕΛΓΑ
προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση
αποζημίωσης σε παραγωγούς από ζημίες που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά
φαινόμενα σύμφωνα με σχετική νομοθετική διάταξη (Αρθ.15 ΚΕΥ).
3. Ο ΓΟΕΒ κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα παραγωγών (μελών και μη)

στις

Κτηματικές Υπηρεσίες Νομών προκειμένου να προβεί σε διοικητική αποβολή
παραγωγών που αυθαίρετα κάνουν χρήση ζωνών έργου που εκμεταλλεύεται ο ΓΟΕΒ,
σύμφωνα με σχετική νομοθετική διάταξη.
4. Επιπλέον, κοινοποιεί τα δεδομένα στους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό
παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του, όπως τρίτους συνεργάτες,
τράπεζες, δικηγόρους.
5. Ο Οργανισμός μπορεί να υποχρεωθεί να κοινοποιεί δεδομένα για τη συμμόρφωσή
του σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση,
ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο
Οργανισμός εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ο Γ.Ο.Ε.Β. χρησιμοποιεί
κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση
και χρήση των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους εξυπηρετητές του
(servers).
Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά
τη διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών
και χρηστών της ιστοσελίδας του Οργανισμού και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του
ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.
Ο Οργανισμός δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απολύτως ασφαλής η μετάδοση δεδομένων
μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων.
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις
συμβατικές υποχρεώσεις του ΓΟΕΒ αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική
και Ευρωπαϊκή).
•

Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,

•

Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή
άλλαξε,

•

Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

•

Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την
επεξεργασία τους,

•

Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη
εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο,

•

Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για την εγγραφή
σας στο newsletter).

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@goev-ptl.gr είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση:
26ης Οκτωβρίου 43, ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη, υπόψη του DPO.
Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας. Εάν θεωρείτε ότι
έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο,
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:


Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.



Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr.



Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23
Αθήνα.



Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού
στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.



Με φαξ στο +30 210 6475628.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ο Οργανισμός δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα
στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων (εργαζόμενοι, υπ.
εργαζόμενοι, μέλη, διαγωνιζόμενοι, επισκέπτες, κτλ.) θα πρέπει ενίοτε να ελέγχουν την
Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνονται ότι συμφωνούν με τις τροποποιήσεις.
Το παρών κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Γ.Ο.Ε.Β. και
απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’
οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.
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