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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΙΣΟΣΟΠΟΤ
Ημερομηνύα εφαρμογόσ: 03/06/2022
ασ ευχαριςτούμε που επιςκεφθόκατε τον Ιςτότοπο του ΓΟΕΒ-ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ(https://www.goev-ptl.gr/).
Ο ΓΟΕΒ-ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ(εφεξόσ «ΓΟΕΒ») αποδύδει μεγϊλη ςημαςύα ςτη ςύννομη επεξεργαςύα, ςτην
αςφϊλεια και ςτην προςταςύα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων, υπό οποιαδόποτε ιδιότητα
επικοινωνεύτε ό ςυνεργϊζεςθε μαζύ μασ. Πριν χρηςιμοποιόςετε τον ιςτότοπό μασ,
παρακαλούμε διαβϊςτε προςεκτικϊ την παρούςα Πολιτικό Απορρότου Δεδομϋνων
Προςωπικού Χαρακτόρα Ιςτοτόπου.
Ειςαγωγή
Ο ΓΟΕΒ, ωσ υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ, ςασ ενημερώνει για τον τρόπο ςυλλογόσ και
επεξεργαςύασ πληροφοριών ςχετικϊ με εςϊσ κατϊ την πλοόγηςό ςασ ςτον επύςημο ιςτότοπό
του. τα προςωπικϊ δεδομϋνα ςασ ανόκει κϊθε πληροφορύα που μπορεύ να οδηγόςει, εύτε
απευθεύασ εύτε ςυνδυαςτικϊ με ϊλλεσ, ςτη μοναδικό ςασ αναγνώριςη ό ςτον εντοπιςμό ςασ
ωσ φυςικό πρόςωπο, όπωσ η διεύθυνςη IP ςασ και τα cookies ιςτοτόπου.
H ενημϋρωςη που ακολουθεύ για την προςταςύα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων αφορϊ τον
τρόπο με τον οπούο επεξεργαζόμαςτε τα προςωπικϊ ςασ ςτοιχεύα κατϊ την πλοόγηςό ςασ
ςτον επύςημο ιςτότοποτου ΓΟΕΒ-ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ.
ασ ενημερώνουμε ςχετικϊ με τα εξόσ:


για ποιο ςκοπό επεξεργαζόμαςτε τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα,



αν υποχρεούςτε να μασ παρϋχετε τα ςχετικϊ δεδομϋνα,



τισ κατηγορύεσ αποδεκτών των προςωπικών ςασ δεδομϋνων, εϊν υπϊρχουν,
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αν ςκοπεύουμε να διαβιβϊςουμε τα εν λόγω ςτοιχεύα ςε ϊλλη χώρα,



εϊν κϊνουμε αυτοματοποιημϋνη λόψη αποφϊςεων ό προφύλ, και



ποια δικαιώματα ϋχετε ςε ςχϋςη με την εκϊςτοτε επεξεργαςύα, καθώσ και πώσ
μπορεύτε να τα αςκόςετε.

Διατηρούμε την παρούςα Πολιτικό Απορρότου Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα
ιςτοτόπου υπό τακτικό επανεξϋταςη για να βεβαιωθούμε ότι εύναι ενημερωμϋνη και ακριβόσ.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για την επεξεργαςύα που πραγματοποιεύ ο ΓΟΕΒ κατϊ την
πλοόγηςό ςασ ςτον επύςημο ιςτότοπό του και τα δικαιώματϊ ςασ θα βρεύτε ςτη ςυνϋχεια τησ
παρούςασ ενημϋρωςησ.
τοιχεία Επικοινωνίασ του Τπεύθυνου Επεξεργαςίασ
Για κϊθε επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων που διενεργεύται ςτο πλαύςιο κϊθε πιθανόσ
αλληλεπύδραςόσ ςασ με τον ΓΟΕΒ-ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επύςκεψόσ ςασ ςτον παρόντα
ιςτότοπο, Τπεύθυνοσ Επεξεργαςύασ εύναι:
ΓΟΕΒ-ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ
26ησ Οκτωβρύου 43, Σ.Κ. 572 00, Θεςςαλονύκη, Ελλϊδα, Σηλ: 2310 530745, email: info@goevptl.gr.

τοιχεία Επικοινωνίασ του Τπεύθυνου Προςταςίασ Δεδομένων (DPO)
Ωσ Τπεύθυνοσ Προςταςύασ Δεδομϋνων (DPO) ϋχει οριςθεύ η εταιρεύα Computer Studio Α.Ε.
Μπορεύτε να επικοινωνόςετε μαζύ του ςτη διεύθυνςη dpo@computerstudio.gr για
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οποιοδόποτε ζότημα ςχετικϊ με την επεξεργαςύα δεδομϋνων που διενεργεύ ο ΓΟΕΒ και
περιλαμβϊνεται ςτην παρούςα ενημϋρωςη.
Πότε και πώσ ςυλλέγουμε τα προςωπικά ςασ δεδομένα
Οι προςωπικϋσ πληροφορύεσ που επεξεργαζόμαςτε (διεύθυνςη IP, Cookies) μασ παρϋχονται
απευθεύασ από εςϊσ κατϊ την πλοόγηςη ό κατϊ την επικοινωνύασ ςασ μαζύ μασ. Ενδεχομϋνωσ,
να ςυγκεντρώςουμε και να δημοςιεύςουμε ςτατιςτικϊ ςτοιχεύααλλϊ όχι ςε μορφό που να
επιτρϋπει την ταυτοπούηςη προςώπων.
Χρόνοσ διατήρηςησ των δεδομένων
Σα ςτοιχεύα που καταγρϊφονται ςε αρχεύα καταγραφόσ (log files) για κϊθε αύτημα ςτον
εξυπηρετητό του ιςτοτόπου από το πρόγραμμα περιόγηςησ του επιςκϋπτη/χρόςτη εύναι τα
εξόσ:


η διεύθυνςη IP του επιςκϋπτη/χρόςτη, η οπούα αποτελεύ προςωπικό του δεδομϋνο,
ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιόςουμε μόνοι μασ με βϊςη το ςτοιχεύο
αυτό,



η διεύθυνςη (URL) την οπούα επιθυμεύ να προςπελϊςει ο χρόςτησ και η ςχετικό
ημεροχρονολογύα



αρχεύο ςφαλμϊτων

Σα ανωτϋρω μπορεύ να κοινοποιηθούν ςτην εκτελούςα την επεξεργαςύα εταιρεύα
(AcademiaThemes) για το ςκοπό τησ διαχεύριςησ του ιςτοτόπου και ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ ςε
περύπτωςη που κρύνεται απαραύτητο για τη διερεύνηςη τυχόν διαδικτυακόσ επύθεςησ και
περιςτατικού. Σα ςτοιχεύα για τα οπούα γύνεται διερεύνηςη ό χρηςιμοποιούνται ςτο πλαύςιο
νομικών αξιώςεων, τηρούνται για το εκϊςτοτε απαιτούμενο για τουσ ςκοπούσ αυτούσ
χρονικό διϊςτημα.
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Κοινοποίηςη και διαβίβαςη δεδομένων
Κατϊ κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβϊζουμε δεδομϋνα ςε τρύτουσ, πϋραν των
εκτελούντων την επεξεργαςύα ςυνεργατών μασ. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, ωςτόςο, εύμαςτε
υποχρεωμϋνοι νομύμωσ να κοινοποιούμε τα δεδομϋνα ςασ. Για παρϊδειγμα, ςε εκτϋλεςη
δικαςτικόσ απόφαςησ ό όταν ςυνεργαζόμαςτε με ϊλλεσ εποπτικϋσ αρχϋσ κατϊ τη
διεκπεραύωςη καταγγελιών ό ελϋγχων. Μπορούμε επύςησ να ανταλλϊςςουμε πληροφορύεσ με
ϊλλουσ ελεγκτικούσ φορεύσ ςτο πλαύςιο ϊςκηςησ των καθηκόντων μασ. Εϊν κατϊ την ϊςκηςη
των αρμοδιοτότων μασ υποπϋςει ςτην αντύληψό μασ κϊποιο ποινικό αδύκημα, όλα τα ςχετικϊ
ςτοιχεύα μπορεύ να διαβιβαςτούν ςτισ αρμόδιεσ δικαςτικϋσ και ειςαγγελικϋσ αρχϋσ.
Κατϊ τα λοιπϊ, δεν κοινοποιούμε τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα ςε τρύτουσ για ςκοπούσ
προώθηςησ προώόντων ό υπηρεςιών.
Σα δεδομϋνα ςασ μπορεύ να κοινοποιηθούν ςτουσ εκτελούντεσ την επεξεργαςύα με τουσ
οπούουσ ςυνεργϊζεται ο ΓΟΕΒ για την υποςτόριξη των ςυςτημϊτων του. υγκεκριμϋνα, ο
ιςτότοποσ φιλοξενεύται από την εταιρεύα NOVA Α.Ε. Κατϊ τη χρόςη των υπηρεςιών του
παρόντοσ ιςτοτόπου τα δεδομϋνα ςασ αποθηκεύονται ςε εξυπηρετητϋσ εντόσ Ελλϊδασ και
δεν διαβιβϊζονται ςτο εξωτερικό, ενώ πρόςβαςη ςε αυτϊ μπορεύ να ϋχει το αρμόδιο
προςωπικό του Οργανιςμού, ςτο βαθμό που αυτό απαιτεύται για την παροχό υπηρεςιών
τεχνικόσ υποςτόριξησ του ςυςτόματοσ. Σϋλοσ, τη διαχεύριςη του ιςτοτόπου ϋχει αναλϊβει η
εταιρεύα AcademiaThemes. Οι εκτελούντεσ δεν μπορούν να προβούν ςε περαιτϋρω
επεξεργαςύα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων, εκτόσ εϊν τουσ ϋχουμε δώςει ρητό εντολό να
το κϊνουν, ούτε να διαβιβϊζουν τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα ςε τρύτουσ.

Δεδομένα ανηλίκων
Δεν ςυλλϋγουμε προςωπικϊ δεδομϋνα ανηλύκων μϋςω του ιςτοτόπου.
Η παρούςα Πολιτικό ϋχει ςυνταχθεύ ςε απλό γλώςςα, ϋτςι ώςτε ϋνα ϊτομο ηλικύασ
τουλϊχιςτον 15 ετών να μπορεύ να αντιλαμβϊνεται τα κύρια ςημεύα τησ. Για ϊτομα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΙΣΟΣΟΠΟΤ

ΚωδικόςΔιαδικασί
ας

1.0

χετικζς
Απαιτήσεις

Ζκδοση

1.0
χετικό υλικό

Συμμόρφωση με ΓΚΠΔ

ελ. 5 / 11

Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομζνων, Ν. 4624/2019 κ.α.

μικρότερησ ηλικύασ, παρακαλούμε να λαμβϊνουν γνώςη τησ παρούςασ Πολιτικόσ και οι γονεύσ
ό οι κηδεμόνεσ τουσ.
Νόμιμη επεξεργαςία
Ο ΓΟΕΒ θα χρηςιμοποιόςει τισ πληροφορύεσ ςασ για τουσ ακόλουθουσ ςύννομουσ ςκοπούσ
επεξεργαςύασ (κατϊ το ϊρθρο 6 ΓΚΠΔ), όπωσ , ενδεικτικϊ:


Για την ανϊλυςη επιςκεψιμότητασ ιςτοτόπων μασ και τη βελτύωςη τησ εμπειρύασ ςασ
καθώσ και για να ςασ παρϋχουμε πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τισ δρϊςεισ μασ.



Για εςωτερικϋσ λειτουργύεσ μασ και ανϊλυςη, όπωσ εςωτερικό διαχεύριςη, πρόληψη
ϋναντι απϊτησ, χρόςη από πληροφοριακϊ ςυςτόματα διούκηςησ κ.α.



Για την επικοινωνύα μαζύ ςασ.

Ποιεσ είναι οι αρχέσ ςυλλογήσ και επεξεργαςίασ
Η παρούςα Πολιτικό ςτόχο ϋχει να ςασ ενημερώςει για τουσ όρουσ ςυλλογόσ, επεξεργαςύασ
και διαβύβαςησ των προςωπικών δεδομϋνων ςασ που ενδϋχεται να ςυλλϋξουμε κατϊ την
πλοόγηςό ςασ ςτον επύςημο ιςτότοπό μασ ωσ υπεύθυνοι επεξεργαςύασ. Ο ΓΟΕΒ εφαρμόζει
πιςτϊ τισ Αρχϋσ Επεξεργαςύασ του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα,
διαφϊνεια, περιοριςμόσ του ςκοπού, ελαχιςτοπούηςη δεδομϋνων, ακρύβεια, περιοριςμόσ
χρόνου αποθόκευςησ, ακεραιότητα, εμπιςτευτικότητα και λογοδοςύα).
Χρήςη των προςωπικών ςασ δεδομένων
Χρηςιμοποιούμε τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα για τον ϋλεγχο τησ αςφϊλειασ των
πληροφοριών και υπηρεςιών του ιςτοτόπου, για τη διαςφϊλιςη τησ διαθεςιμότητασ,
ακεραιότητασ και εμπιςτευτικότητασ των πληροφοριών και δεδομϋνων από τυχαύεσ ό
παρϊνομεσ ό κακόβουλεσ ενϋργειεσ ό ςυμβϊντα, για τη διερεύνηςη τυχόν διαδικτυακών
επιθϋςεων και περιςτατικών και για την υποςτόριξη τυχόν ςχετικών νομικών αξιώςεων.
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Αποθήκευςη – προςταςία των προςωπικών δεδομένων
Ο χώροσ φιλοξενύασ (datacenter) όπου αποθηκεύονται τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα
βρύςκεται ςτα Κεντρικϊ Γραφεύα του Οργανιςμού. ε κϊθε περύπτωςη, λαμβϊνουμε τα
κατϊλληλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα ώςτε να διαςφαλύςουμε την εμπιςτευτικότητα,
ακεραιότητα, διαθεςιμότητα των δεδομϋνων ςασ. Ο ΓΟΕΒ διαθϋτει Τπεύθυνο Προςταςύασ
Δεδομϋνων (DPO) διότι αναγνωρύζουμε τη ςημαςύα τησ προςταςύασ τησ ιδιωτικότητασ και
όλων των προςωπικών ςασ πληροφοριών. Για το ςκοπό αυτό διαθϋτει κατϊλληλεσ Πολιτικϋσ
αςφαλεύασ και χρηςιμοποιεύ τα κατϊλληλα εργαλεύα.
Δικαιώματα ςασ ςχετικά με την επεξεργαςία των προςωπικών δεδομένων
ύμφωνα με τη νομοθεςύα περύ προςταςύασ δεδομϋνων, όταν επεξεργαζόμαςτε προςωπικϊ
ςασ δεδομϋνα ϋχετε οριςμϋνα δικαιώματα για τα οπούα πρϋπει να ςασ ενημερώςουμε. Σα
δικαιώματα που μπορεύτε να αςκόςετε κατϊ περύπτωςη εύναι τα εξόσ:


Το δικαίωμα τησ πρόςβαςησ

Έχετε το δικαύωμα να ζητόςετε, ανϊ πϊςα ςτιγμό, πληροφορύεσ για την επεξεργαςύα
δεδομϋνων ςασ από τον ΓΟΕΒ ό και αντύγραφα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων τα οπούα
τηρούμε κατϊ περύπτωςη.
Σα φυςικϊ πρόςωπα (υποκεύμενα των δεδομϋνων) ϋχουν δικαύωμα να λαμβϊνουν:


επιβεβαίωςη αναφορικϊ με την επεξεργαςύα των δεδομϋνων τουσ,



αντίγραφο αυτών των δεδομϋνων τουσ, και



πληροφορίεσ για την επεξεργαςύα (ςχετικϊ ϊρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Σο δικαύωμα πρόςβαςησ επιτρϋπει ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων να λαμβϊνει γνώςη των
δεδομϋνων του και των πληροφοριών για την επεξεργαςύα για να εύναι ςε θϋςη να
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επαληθεύει τη νομιμότητϊ τησ. Σο δικαύωμα αυτό δεν χρόζει αιτιολόγηςησ από το υποκεύμενο
των δεδομϋνων.
Οι πληροφορύεσ που παρϋχονται ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων ςτο πλαύςιο τησ ϊςκηςησ
του δικαιώματοσ πρόςβαςησ περιλαμβϊνουν τα εξόσ:
i.

τουσ ςκοπούσ τησ επεξεργαςύασ,

ii.

τισ ςχετικϋσ κατηγορύεσ των δεδομϋνων,

iii.

τουσ αποδϋκτεσ ό τισ κατηγορύεσ αποδεκτών,

iv.

εϊν εύναι δυνατόν, το χρονικό διϊςτημα τόρηςησ των δεδομϋνων ό, όταν αυτό εύναι
αδύνατο, τα κριτόρια που καθορύζουν το εν λόγω διϊςτημα,

v.

την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων,

vi.

την προϋλευςη των δεδομϋνων όταν δεν ςυλλϋγονται από το υποκεύμενο των
δεδομϋνων,

vii.

την ύπαρξη αυτοματοποιημϋνησ λόψησ αποφϊςεων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
κατϊρτιςησ προφύλ και ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τη λογικό, τη ςημαςύα και τισ
προβλεπόμενεσ ςυνϋπειεσ τησ εν λόγω επεξεργαςύασ.

Η καταβολό εύλογου τϋλουσ για διοικητικϊ ϋξοδα μπορεύ να επιβληθεύ από τον υπεύθυνο
επεξεργαςύασ μόνο για επιπλϋον αντύγραφα που ενδϋχεται να ζητόςει το υποκεύμενο των
δεδομϋνων.


Το δικαίωμα για διόρθωςη

Έχετε το δικαύωμα να μασ ζητόςετε, ανϊ πϊςα ςτιγμό, να διορθώςουμε τισ πληροφορύεσ που
θεωρεύτε ότι εύναι ανακριβεύσ. Έχετε επύςησ το δικαύωμα να ζητόςετε τη ςυμπλόρωςη των
πληροφοριών που θεωρεύτε ελλιπεύσ.


Το δικαίωμα για διαγραφή

Σο δικαύωμα διαγραφόσ («δικαύωμα ςτη λόθη») εύναι το δικαύωμα να ζητϊ το υποκεύμενο των
δεδομϋνων τη διαγραφό των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα που το αφορούν, εφόςον
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δεν επιθυμεύ πια αυτϊ τα δεδομϋνα να αποτελούν αντικεύμενο επεξεργαςύασ και εφόςον δεν
υφύςταται νόμιμοσ λόγοσ να τα κατϋχει ο υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ (βλ. ϊρθρο 17 ΓΚΠΔ και
αιτιολογικϋσ ςκϋψεισ 65 και 66).
Ειδικότερα, το υποκεύμενο τωνδεδομϋνων μπορεί να ανακαλέςει τη ςυγκατάθεςή του επύ
τησ οπούασ βαςύζεται η επεξεργαςύα, οπότε τα δεδομϋνα πρϋπει να διαγραφούν εφόςον δεν
υπϊρχει ϊλλη νομικό βϊςη για την επεξεργαςύα.
Επύςησ, εϊν τα δεδομϋνα δεν είναι πλέον απαραίτητα ςε ςχέςη με τουσ ςκοπούσ για τουσ
οπούουσ ςυλλϋχθηκαν ό υποβάλλονται κατ’ άλλον τρόπο ή παράνομα ςε επεξεργαςία ό
εϊν το υποκεύμενο των δεδομϋνων αντιτάςςεται ςτην επεξεργαςία και δεν υφύςτανται
επιτακτικού και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργαςύα, μπορεύ το υποκεύμενο των δεδομϋνων να
ζητόςει τη διαγραφό τουσ. Ωςτόςο, ϊλλα δικαιώματα τησ ΕΕ, όπωσ το δικαύωμα ελευθερύασ
τησ ϋκφραςησ και το δικαύωμα ςτην ενημϋρωςη, πρϋπει επύςησ να διαςφαλύζονται.
Περαιτϋρω, το δικαύωμα αυτό ϋχει ιδύωσ ςημαςύα όταν το υποκεύμενο των δεδομϋνων
παρϋςχε τη ςυγκατϊθεςό του ωσ παιδύ, όταν δεν εύχε πλόρη επύγνωςη των κινδύνων που
ενϋχει η επεξεργαςύα, και θϋλει αργότερα να αφαιρϋςει τα ςυγκεκριμϋνα δεδομϋνα
προςωπικού χαρακτόρα, κυρύωσ από το διαδύκτυο. Σο υποκεύμενο των δεδομϋνων θα πρϋπει
να μπορεύ να αςκόςει το εν λόγω δικαύωμα παρϊ το γεγονόσ ότι δεν εύναι πλϋον παιδύ.
Επιςημαύνεται, ωςτόςο, ότι δεν πρόκειται για ϋνα απόλυτο δικαύωμα, καθώσ η περαιτϋρω
διατόρηςη των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα θα πρϋπει να εύναι ςύννομη, όταν εύναι
αναγκαύα, για λόγουσ όπωσ για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ ελευθερύασ τησ ϋκφραςησ και
ενημϋρωςησ, όπωσ προαναφϋρθηκε, ό για τη ςυμμόρφωςη με νομικό υποχρϋωςη, για την
εκπλόρωςη καθόκοντοσ που εκτελεύται προσ το δημόςιο ςυμφϋρον ό κατϊ την ϊςκηςη
δημόςιασ εξουςύασ που ϋχει ανατεθεύ ςτον υπεύθυνο επεξεργαςύασ, για λόγουσ δημόςιου
ςυμφϋροντοσ ςτον τομϋα τησ δημόςιασ υγεύασ, για ςκοπούσ αρχειοθϋτηςησ προσ το δημόςιο
ςυμφϋρον, για ςκοπούσ επιςτημονικόσ ό ιςτορικόσ ϋρευνασ ό ςτατιςτικούσ ςκοπούσ ό για τη
θεμελύωςη, ϊςκηςη ό υποςτόριξη νομικών αξιώςεων.
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Το δικαίωμα ςτον περιοριςμό τησ επεξεργαςίασ

Έχετε το δικαύωμα να μασ ζητόςετε να περιορύςουμε την επεξεργαςύα των δεδομϋνων ςασ ςε
οριςμϋνεσ περιπτώςεισ.
Σα φυςικϊ πρόςωπα (υποκεύμενα των δεδομϋνων) ϋχουν δικαύωμα να ζητόςουν τον
περιοριςμό τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων τουσ (ςχετικϊ ϊρθρα 18, 19 ΓΚΠΔ).
υγκεκριμϋνα

το

υποκεύμενο

των

δεδομϋνων

μπορεύ

να

ζητόςει

από

τον

υπεύθυνοεπεξεργαςύασ να περιορύςει την επεξεργαςύα. Σο δικαύωμα αυτό εύναι εναλλακτικό
του δικαιώματοσ για διαγραφό (ϊρθρο 16 του ΓΚΠΔ) και του δικαιώματοσ εναντύωςησ
(ϊρθρο 21 του ΓΚΠΔ). Δεν εύναι απόλυτο δικαύωμα και ιςχύει μόνο ςε ςυγκεκριμϋνεσ
περιπτώςεισ.


Το δικαίωμα ςτη φορητότητα των δεδομένων

Αυτό ιςχύει μόνο για τα δεδομϋνα που μασ δώςατε. Έχετε το δικαύωμα να ζητόςετε να
μεταφϋρουμε τα δεδομϋνα που μασ δώςατε ςε κϊποιον ϊλλο φορϋα ό να τα δώςουμε ςε εςϊσ.
Σο δικαύωμα ιςχύει μόνο εϊν επεξεργαζόμαςτε πληροφορύεσ με βϊςη τη ςυγκατϊθεςό ςασ ό
για τον ςκοπό τησ ςύναψησ ό τησ εκτϋλεςησ ςύμβαςησ και η επεξεργαςύα εύναι
αυτοματοποιημϋνη.
Σο δικαύωμα ςτη φορητότητα (ϊρθρο 20 ΓΚΠΔ) προςφϋρει ςτα φυςικϊ πρόςωπα
(υποκεύμενα των δεδομϋνων) ϋναν εύκολο τρόπο να διαχειρύζονται τα ύδια τα προςωπικϊ
τουσ δεδομϋνα. Σα διευκολύνει να διακινούν, να αντιγρϊφουν ό να μεταφϋρουν, εύκολα,
δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα από ϋνα περιβϊλλον τεχνολογιών πληροφορικόσ ςε ϊλλο.
Σα υποκεύμενα των δεδομϋνων ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν τα δικϊ τουσ προςωπικϊ
δεδομϋνα, τα οπούα ϋχουν υποβληθεύ ςε επεξεργαςύα με αυτοματοποιημϋνα μϋςα από ϋναν
υπεύθυνο επεξεργαςύασ, ςε δομημϋνο, κοινώσ χρηςιμοποιούμενο και αναγνώςιμο από
μηχανόματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχουν επύςησ το δικαύωμα να ζητόςουν
να διαβιβϊςει ο υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ τα εν λόγω δεδομϋνα ςε ϊλλον υπεύθυνο
επεξεργαςύασ, χωρύσ αντύρρηςη από τον αρχικό υπεύθυνο. ε περύπτωςη που εύναι τεχνικϊ
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εφικτό, μπορούν να ζητόςουν την απευθεύασ διαβύβαςη των δεδομϋνων τουσ από ϋναν
υπεύθυνο επεξεργαςύασ ςε ϊλλον.
Σο δικαύωμα ςτη φορητότητα μπορεύ να αςκηθεύ όταν ιςχύουν όλα τα παρακϊτω:


τα

δεδομϋνα

προςωπικού

χαρακτόρα

υποβϊλλονται

ςε

επεξεργαςύα

με αυτοματοποιημϋνα μϋςα (γεγονόσ που αποκλεύει τα ϋντυπα αρχεύα),


η νομικό βϊςη τησ επεξεργαςύασ εύναι εύτε η ςυγκατϊθεςη του υποκειμϋνου των
δεδομϋνων (ϊρθρο 6 παρ. 1α ό ϊρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ) εύτε η εκτϋλεςη ςύμβαςησ ςτην
οπούα το υποκεύμενο των δεδομϋνων εύναι ςυμβαλλόμενο μϋροσ (ϊρθρο 6 παρ. 1β
ΓΚΠΔ),



τα δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα αφορούν το υποκεύμενο των δεδομϋνων
και ϋχουν παραςχεθεύ από αυτό. Θεωρεύται ότι ϋχουν παραςχεθεύ από το υποκεύμενο
των δεδομϋνων όταν παρϋχονται ςυνειδητϊ και ενεργητικϊ, όπωσ ςτοιχεύα ςε ϋναν
λογαριαςμό που υποβϊλλονται με ηλεκτρονικϊ μϋςα π.χ. διεύθυνςη αλληλογραφύασ,
όνομα χρόςτη, ηλικύα, αλλϊ και όταν παρϊγονται και ςυλλϋγονται από τισ
δραςτηριότητεσ των χρηςτών, κατϊ τη χρόςη μιασ υπηρεςύασ ό ςυςκευόσ (π.χ. μη
επεξεργαςμϋνα δεδομϋνα που υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα από ϋξυπνο μετρητό,
αρχεύα καταγραφόσ δραςτηριοτότων, ιςτορικό χρόςησ δικτυακών τόπων ό ιςτορικό
αναζητόςεων),



η ϊςκηςη του δικαιώματοσ δεν επηρεϊζει δυςμενώσ τα δικαιώματα και τισ ελευθερύεσ
ϊλλων.

Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ ςτη φορητότητα των δεδομϋνων δεν επηρεϊζει την ϊςκηςη των
ϊλλων δικαιωμϊτων του υποκειμϋνου των δεδομϋνων, τα οπούα αςκούνται ανεξϊρτητα.
Μπορεύτε να αςκόςετε τα ανωτϋρω δικαιώματϊ ςασ με τουσ ακόλουθουσ τρόπουσ:
-

με επιςτολό ςτη διεύθυνςη «ΓΟΕΒ-ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ» (26ησ Οκτωβρύου 43, ΣΚ 572 00,
Θεςςαλονύκη)
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με ηλεκτρονικό μόνυμα ςτη διεύθυνςη info@goev-ptl.gr.



Το δικαίωμα υποβολήσ καταγγελίασ ςχετικά με την επεξεργαςία των προςωπικών ςασ
δεδομένων ενώπιον τησ ΑΠΔΠΧ

Ακολουθούμε υψηλϊ πρότυπα για την επεξεργαςύα των προςωπικών ςασ δεδομϋνων. Αν
ϋχετε ερωτόματα ό ανηςυχύεσ, μπορεύτε να επικοινωνόςετε μαζύ μασ ςτην ακόλουθη
διεύθυνςη

ηλεκτρονικού

ταχυδρομεύου

dpo@computerstudio.gr.

Εϊν

παραμϋνετε

δυςαρεςτημϋνοι ςχετικϊ με τον τρόπο με τον οπούο επεξεργαζόμαςτε τα προςωπικϊ ςασ
δεδομϋνα, μπορεύτε να υποβϊλετε μια καταγγελύα ςτην Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων
Προςωπικού Χαρακτόρα.
Αλλαγέσ ςτην Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα Ιςτοτόπου
Ο ΓΟΕΒ μπορεύ να τροποποιεύ την παρούςα Πολιτικό Απορρότου Δεδομϋνων Προςωπικού
Χαρακτόρα. Παρακαλούμε να ελϋγχετε την Ημερομηνύα Εφαρμογόσ ςτην αρχό τησ παρούςασ
Πολιτικόσ, για να δεύτε πότε η παρούςα αναθεωρόθηκε για τελευταύα φορϊ. Κϊθε
αναθεώρηςη θα τύθεται ςε εφαρμογό μόλισ αναρτούμε την αναθεωρημϋνη Πολιτικό.
Αν κϊνουμε ουςιαςτικϋσ αλλαγϋσ ςτην παρούςα Πολιτικό που διευρύνουν τα δικαιώματα μασ
να χρηςιμοποιούμε τα προςωπικϊ δεδομϋνα τα οπούα ϋχουμε όδη ςυγκεντρώςει από εςϊσ, θα
ςασ ενημερώςουμε και θα ςασ παρϋχουμε τη δυνατότητα επιλογόσ για τη μελλοντικό χρόςη
αυτών των δεδομϋνων.

