
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Εισαγωγή  

1.1.Η τήρηση του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσω-

πικών  Δεδομένων  2016/679  (εφεξής  «ΓΚΠΔ»),  καθώς  και  της

ePrivacydirective(2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) επιτάσσει την ενδελεχή

ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με όλες τις περι-

στάσεις επεξεργασίας των δεδομένων τους, τηρουμένης της αρχής της δια-

φάνειας της επεξεργασίας (άρθρο 5 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ) και χάριν της ικα-

νοποίησης του δικαιώματος ενημέρωσής τους (άρθρα 13-14 ΓΚΠΔ). 

1.2. Η  παρούσα Πολιτική  Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων

αφορά  πράξεις  επεξεργασίας  προσωπικών  δεδομένων  κατόχων  καρτών

διαρκείας, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού φεστιβάλ των Αισχυλείων. 

1.3. Υπεύθυνος επεξεργασίας, ως διοργανώνων το φεστιβάλ αυτό,

καθίσταται η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (εφεξής «ΚΕΔΕ»).

Η ΚΕΔΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας

δεδομένων και επιθυμεί τη διαφώτισή σας με σαφείς και επαρκείς πληρο-

φορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, εγγυάται το σύμφωνο της πραγματοποιούμενης από αυτήν επε-

ξεργασίας με το συνταγματικό,  κοινοτικό διεθνές και  εθνικό νομοθετικό

πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

2. Ορισμοί (άρθρο 4ΓΚΠΔ)

2.1. «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποί-

ας  είναι  ταυτοποιήσιμο ή μπορεί  να  ταυτοποιηθεί  ένα φυσικό πρόσωπο

(«Υποκείμενο των δεδομένων»).
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2.2. «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η

δημόσια αρχή,  η υπηρεσία ή άλλος φορέας που,  μόνα ή από κοινού με

άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα.

2.3. «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσω-

πα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προ-

σωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δε-

δομένων είναι όσοι εκδίδουν κάρτες διαρκείας).

2.4. «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή,

η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προ-

σωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

3. Πράξεις επεξεργασίας – Είδος τηρούμενων δεδομένων 

3.1. Πραγματοποιείται συλλογή των εξής προσωπικών σας δεδο-

μένων : 

3.1.1. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email .

3.1.2. Η ΚΕΔΕ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορί-

ες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδί-

ως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλπ.) για τις

ανάγκες έκδοσης της κάρτας διαρκείας. [να επιβεβαιωθεί, ειδικά για τα δε-

δομένα υγείας, γιατί αν υπάρχει έκπτωση τιμής λόγω προβλήματος υγείας,

τότε παρέχονται και ευαίσθητα δεδομένα υγείας.  ]

4. Νόμιμη βάση επεξεργασίας- Σκοπός της επεξεργασίας 

4.1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

κατ’ άρθρο 6 ΓΚΠΔ είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, η διαφύλα-

ξη των εννόμων συμφερόντων και εκτέλεση των εννόμων υποχρεώσεων της

ΚΕΔΕ, και η συγκατάθεσή σας, όπου αυτή σας ζητείται και έχει παρασχεθεί

ελευθέρως, ρητώς, σαφώς και εν πλήρει επιγνώσει. 
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4.2. Σκοπός  της  επεξεργασίας  των προσωπικών μας  δεδομένων

από εσάς είναι η έκδοση των καρτών διαρκείας, η αποστολή ενημερώσεων

σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου

Ελευσίνας, η διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και

η νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών. Επίσης, η ενημέρωσή σας σχετικά

με τις δράσεις της ΚΕΔΕ, μόνο σε περίπτωση που αυτή μας έχει παρασχεθεί

με το σύννομο τρόπο,  ήτοι  ελευθέρως,  ρητά,  σαφώς και  εν πλήρει  επι-

γνώσει, είτε με συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου 

5. Διαβιβάσεις – αποδέκτες

5.1. Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιη-

θούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές,

κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες

νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης εισαγγε-

λικής ή άλλης Αρχής, ή διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης ή προκαταρκτικής

εξέτασης, η ΚΕΔΕ υποχρεούται να δώσει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία

και να τα θέσει στη διάθεση της αιτούσας Αρχής. 

5.2. Η ΚΕΔΕ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των

σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

6. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων 

6.1. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς τηρούνται και αποθη-

κεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκ-

πλήρωση του συμβατικού σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει,

για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων της ΚΕΔΕ ή για τη συμμόρφωση

με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Σε περίπτωση προβλεπόμενης δυνα-

τότητας ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα διαγράφονται με

ισχύ για το μέλλον από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής. 
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7. Μέτρα ασφαλείας 

7.1. Η ΚΕΔΕ λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτι-

κά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή

παράνομη καταστροφή,  απώλεια,  αλλοίωση,  άνευ αδείας κοινολόγηση ή

προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, απο-

θηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ'  άλλο τρόπο σε επεξεργασία.  Τα μέτρα

ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελί-

ξεις.

7.2.

Η ΚΕΔΕ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προ-

σωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλεί-

ας.

8. Δικαιώματα των υποκειμένων 

8.1. Η ΚΕΔΕ, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ,

ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δι-

καιωμάτων των Υποκειμένων,  εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνα-

τότητα πραγματικής άσκησης. Τα κατωτέρω δικαιώματα είναι : 

8.2. Το δικαίωμα πρόσβασής σας, για να ενημερωθείτε ποια δεδο-

μένα σας επεξεργάζεται η ΚΕΔΕ, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.

8.3. Το δικαίωμα διόρθωσης  προκειμένου  να  διορθωθούν λάθη,

ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.

8.4. Το  δικαίωμα  διαγραφής  αυτών  υπό  τις  προϋποθέσεις  του

ΓΚΠΔ. 

8.5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμ-

φισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει

το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που
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τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για

νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

8.6. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών

σας δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί και μόνο στις περι-

πτώσεις που αυτή νοείται - την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή

να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που

μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης

9. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

9.1. Yπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας, η οποία εδρεύει στην

Ελευσίνα  επί  της  Πάγκαλου,  αρ.11.   με  τηλέφωνο  επικοινωνίας  το  210

5565613 και email kede@elefsina.gr

9.2. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Υπεύ-

θυνο Προστασίας Δεδομένων της ΚΕΔΕ αποστέλλοντας e-mail στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση: kede@elefsina.gr, μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση

Παγκάλου 11,  19  200 Ελευσίνα Αττικής ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210

5565606-07 υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία

των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προβλεπόμενων

στην παρούσα δικαιωμάτων σας

9.3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θε-

ωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδο-

μένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας

1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου (e-mail) contact@dpa.gr).

9.4. Σε  περίπτωση  άσκησης  ενός  εκ  των προαναφερθέντων δι-

καιωμάτων, η ΚΕΔΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του
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εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτη-

σης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που

εμποδίζουν την άσκηση. Εάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους

των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για

άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.
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