Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων
Προοίμιο
Ο πάροχος δίνει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, στην
ισχύ τους προς το συμφέρον σας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 131/2003) όπως
ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες επικοινωνίας της πληροφορίας, καθώς
και με την ισχύουσα νομοθεσία ν. 2472/1997 όπως ισχύει σχετικά με την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ν. 3471/2006 για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των διεθνών πολιτικών που
συνδέονται με τις προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών.
Με την παρούσα δήλωση, ο πάροχος ενημερώνει τους χρήστες της υπηρεσίας ή τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας diagonismoi-dimosiou.gr, σχετικά με τα ζητήματα των
προσωπικών τους πληροφοριών, με τις διαδικασίες της σε σχέση με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων, με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την δυνατότητα των ενδιαφερομένων μερών να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
Η συγκεκριμένη και απτή δήλωση για τη διαχείριση των αρχείων της υπηρεσίας
diagonismoi-dimosiou.gr καθορίζεται μέσα από το έγγραφο «Όροι χρήσης».

Ορισμοί και συντμήσεις

Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ν. 2472/1997 όπως ισχύει σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ν.
3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Διαχειριστής δεδομένων: ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μη νομικός οργανισμός που
καθορίζει την διαχείρηση των δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας και εκτελεί
ή δύναται να εκτελέσει της διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που του ανατίθενται.
Επεξεργασία δεδομένων: το σύνολο οποιονδήποτε ή περισσότερων πράξεων, οι οποίες
εκτελέστηκαν με ανεξάρτητες μεθόδους, όπως συλλογή-αρχειοθέτηση, ταυτοποίηση,
οργάνωση, αποθήκευση, διαφοροποίηση, χρήση, προβολή, δημοσίευση, συντονισμός ή
διασύνδεση, κλείδωμα, διαγραφή και καταστροφή δεδομένων, καθώς και πρόληψη περαιτέρω
χρήσης των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία δεδομένων επίκειται σε ολοκλήρωση
φωτογραφίας, ήχου ή βιντεοσκόπησης και η χρήση των απαραίτητων χαρακτηριστικών
αναγνώρισης ενός προσώπου (δαχτυλικό αποτύπωμα, δείγμα ίριδος).

Προσωπικά δεδομένα: μία δήλωση (ταυτοποιημένη ή ταυτοποιήσιμη) με ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο (εφεξής: χρήστης), η οποία μπορεί να τεθεί σε πλαίσιο που αφορά σε στοιχεία των
ενδιαφερόμενων μερών, που μπορούν να αντληθούν από αυτή. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή
διατηρεί την ποιότητα της διαχείρισης δεδομένων, εφόσον σχετίζεται με τον ενδιαφερόμενο.
Το πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ως υπάρχον εάν μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα,
μέσω μίας ή περισσότερων στοιχείων, όνομα, αριθμός ταυτότητας ή μέσω σωματικής,
φυσιολογικής, πνευματικής, οικονομικής και κοινωνικής ταυτότητας.

Διαχειριστής δεδομένων – Ο σκοπός της διαχείρησης
δεδομένων
Διαχειριστής δεδομένων, Ζουρίδης Μανούσος (Ανατολικής Ρωμυλίας 10, Παπάγου), ο
οποίος διαχειρίζεται τα δεδομένα ως ακολούθως:
Εγγράφοντας στην ιστοσελίδα diagonismoi-dimosiou.gr, τα προσωπικά στοιχεία.
Αποθηκεύοντας αυτόματα, κατά τη διάρκεια της συντήρησης της δικτυακής πλατφόρμας, τα
στοιχεία που εισήχθησαν στο ηλεκτρονικό σύστημα του παρόχου σε σύνδεση με τον
διακομιστή του επισκέπτη, όνομα domain (URL) μαζί με την διεύθυνση IP και την ώρα
εισόδου στην ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες.
Ο διαχειριστής δεδομένων χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά για την
στατιστική ανάλυση της ιστοσελίδας.
Στην περίπτωση των ανωτέρω σκοπών, η διαχείρηση των δεδομένων πραγματοποιείται στον
απαιτούμενο χρόνο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού και μπορεί να παρατείνει αυτόν
σε περιπτώσεις δηλώσεων για τις οποίες ο στόχος της διαχείρισης δεδομένων και η
εκπλήρωση του σκοπού είναι σημαντικοί.
Τα στοιχεία που απορρέουν, κατά τη διαδικασία της διαχείρησης της πληροφορίας, η οποία
πραγματοποιείται από τον πάροχο με τη μέγιστη προσοχή, είναι αυστηρά εμπιστευτικά και
χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα
με τις οδηγίες του χρήστη, χρησιμοποιώντας όλα τα έννομα μέσα αποφυγής της πρόσβασης
σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Τα παρεχόμενα στοιχεία στην υπηρεσία δεν αποστέλλονται σε τρίτο πρόσωπο σε καμία
περίπτωση, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται από το νόμο. Η προβολή
προσωπικών πληροφοριών μπορεί μόνο να πραγματοποιηθεί βάσει των σχετικών
νομοθετικών διατάξεων.

Το νομοθετικό πλάισιο της επεξεργασίας δεδομένων
Το νομοθετικό πλάισιο της επεξεργασίας δεδομένων παρέχεται είτε από τη νομοθετική αρχή,
είτε από την εθελοντική φύση της δήλωσης δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων υπόκειται
στο νόμο (Π.Δ. 131/2003) όπως ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες
επικοινωνίας της πληροφορίας.

Για την χρήση της υπηρεσίας από τον πάροχο, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τα προσωπικά
του στοιχεία, αποδεχόμενος τη χρήση τους ως μέσο ταυτοποίησης της ιδιότητός του.

Άσκηση δικαιωμάτων χρήστη
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων. Σε απάντηση του έγγραφου αιτήματος σχετικά με περιορισμένες πληροφορίες,
τον τρόπο επεξεργασίας, τη χρονική διάρκεια, καθώς και το ποιος και για ποιον λόγο έχει
πρόσβαση στα δεδομένα, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να παρέχει τις πληροφορίες σε σύντομο
χρονικό διάστημα, όχι περισσότερο από 30 ημέρες από τη υποβολή του αιτήματος.
Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση λανθασμένων στοιχείων.
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την διαγραφή σχετικών με την εθελοντική
επεξεργασία δεδομένων. Το αίτημα προς την υπηρεσία πρέπει να σταλεί σε γραπτή μορφή.
Ο χρήστης μπορεί δηλώσει ένσταση στη διαχείριση των δεδομένων του στις εξής
περιπτώσεις:
Α) στη διαχείριση (προώθηση) των προσωπικών δεδομένων μόνο για επεξεργασία νομικού
χαρακτήρα ή επιβολής του νόμου, εκτός εάν ο νόμος επιβάλλει την επεξεργασία των
δεδομένων.
Β) στη διαχείριση ή αποστολή των προσωπικών δεδομένων σε υπηρεσίες προσέλκυσης
πελατών, υπηρεσίες σφυγμομετρήσεων ή επιστημονικών μελετών.
Γ) κατά τη νόμιμη άσκηση ένστασης μέσω των νόμιμων οδών.
Ο Ζουρίδης Μανούσος ως διαχειριστής δεδομένων, υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα
εντός 3 ημερών, εφόσον υπάρχει σαφής αιτιολόγηση. Εάν το αίτημα απορριφθεί, ο
διαχειριστής δεδομένων αιτιολογεί την απόφαση απόριψης του αιτήματος, ακολουθώντας τη
μορφή κοινοποίησης της ένστασης.
Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του παρόχου, ο πάροχος έχει το δικαίωμα
προσφυγής σε δίκη.

Πολιτική απορρήτου
Ο πάροχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του συνόλου των
επεξεργασμένων δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, ή αναπτύσσει διαδικασίες για την επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων
και κυρίως την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εκδόσεις, διαγραφές ή
καταστροφή.

Λοιποί κανόνες
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα από ηλεκτρονικά μέσα, με τον
περιορισμό και εξαίρεση της μεσολάβησης του χειριστή του συστήματος.

Ο πάροχος Μανούσος μπορεί να πραγματοποιήσει συντήρηση στα συστήματά του, σύμφωνα
με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Για την πραγματοποίηση αυτών των διαδικασιών,
ο διαχειριστής έχει πλήρη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με τα
στοιχεία προς επεξεργασία, το όνομα του επεξεργαστή δεδομένων, την έδρα και άλλα
ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες επεξεργασίας.
Κατά την επεξεργασία δεδομένων, ο πάροχος συμμορφώνεται με τον κανονισμό του Κώδικα
Προστασίας Δεδομένων και των νόμων ν. 2472/1997 όπως ισχύει σχετικά με την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ν. 3471/2006 για
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψιν τους κανονισμούς εφαρμογής του
ελληνικού νόμου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

