
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

είναι  η  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας  [Παγκάλου 11,  19  200 Ελευσίνα,  τηλ.  210

5565613, email info@aisxylia.gr και ιστοσελίδα www.kedelefsinas.gr (εφεξής «η ΚΕΔΕ» ή «εμείς»).

1. Σκοπός της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς είναι :  η έκδοση

καρτών διαρκείας, η διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, η νομι-

μότητα των σχετικών συναλλαγών,  η εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, καθώς και η απευθείας

προώθηση των δράσεων της ΚΕΔΕ, με την γνωστοποίηση σε εσάς των οποιουδήποτε είδους πολιτι-

στικών εκδηλώσεων που αυτή διοργανώνει, εφόσον συγκατατίθεσθε προς τούτο σύμφωνα με τα κα-

τωτέρω. 

2. Η ΚΕΔΕ συλλέγει και επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς τα ακόλουθα προσωπικά δε-

δομένα, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων σκο-

πών επεξεργασίας:

1. Στοιχεία ταυτοποίησης: Όνομα- επώνυμο.

2. Στοιχεία επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου.

3.   Η ΚΕΔΕ τηρεί τα δεδομένα σας ανάλογα με τον κάθε σκοπό επεξεργασίας και τη σχετική

νομοθεσία. Ειδικά αναφορικά με την προώθηση των δράσεων της ΚΕΔΕ, τα δεδομένα σας τηρού-

νται έως ότου ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. 

4. Τα στοιχεία και η συγκατάθεσή σας δίνονται ελεύθερα και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συ-

γκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν ανάκλησή σας δεν θίγει

την νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων έως την στιγμή εκείνη.

5. Η ΚΕΔΕ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την

ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την αποφυγή παραβίασης αυτών. Τα στοιχεία

σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, και δεν διαβιβάζονται

σε τρίτα μέρη, εκτός από τυχόν περίπτωση υποχρέωσης ικανοποίησης αιτημάτων δικαστικών και

αστυνομικών αρχών. 

6. Ως υποκείμενο δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή τα κάτωθι δικαιώμα-

τα όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ)

679/2016 και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

1. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα σας,

2. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
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3. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπι-

κών σας  δεδομένων,

4. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών

του δεδομένων, και

5. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

7. Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για

να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε με την  ΚΕΔΕ

[μέσω τηλ. στο: 210 5565613, μέσω email στο info@aisxylia.gr  ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυν-

ση: Παγκάλου 11, ΤΚ 19 200 Ελευσίνα].

7.1.Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας η ΚΕΔΕ θα λάβει

κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του.

7.2. Σε περίπτωση μη (έγκαιρης) απάντησης από εμάς, καθώς και σε περίπτωση που δεν

ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας,  έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής κα-

ταγγελίας,  μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr   Τα δικαιώματά μου  

Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. Η ΚΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να επικαιροποιήσει την Πολιτική Προστα-

σίας Δεδομένων καρτών διαρκείας και το παρόν έντυπο. Κάθε τροποποίηση ή επικαιροποίηση θα

αναρτάται στην ιστοσελίδα της (www  .kedelefsinas.gr  ) και θα φέρει στον τίτλο της την ημερομηνία

ισχύος/εφαρμογής της. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά στην ιστοσελίδα μας και στην Πολι-

τική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καρτών διαρκείας έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για τον

τρόπο με τον οποίο η ΚΕΔΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.
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