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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Α. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ο Εληαίνο Σύιινγνο Δηδαθηηθνύ – Εξεπλεηηθνύ Πξνζωπηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο (ΕΣΔΕΠ 

ΠΑ.Δ.Α.)  δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελαξκφληζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ κε ηε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ην πιαίζην 

απηφ δηαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα κε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθή ζαο 

δσή, ιακβάλνληαο ζπλερψο ηα απαξαίηεηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπο, 

ηξνπνπνηψληαο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR). Η παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (εθ’ εμήο «Πνιηηηθή») αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ απφ ηνλ ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α.. 

 

 

ΟΡΟΗ / ΔΝΝΟΗΔ 

 
Οη βαζηθνί νξηζκνί ηωλ όξωλ θαη ηωλ ελλνηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε απηό ην έγγξαθν, όπωο 
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 4 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία ηωλ Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 
2016/679/ΕΕ είλαη νη θάηωζη: 
 

Δεδνκέλα Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα: Θεσξείηαη ε θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή 

ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν («ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»)· ην ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη 

εθείλν ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο νλνκαηεπψλπκν, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο ή/θαη δηαβαηεξίνπ, θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζε 

δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα 

ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Πξνζωπηθά Δεδνκέλα εηδηθώλ θαηεγνξηώλ (επαίζζεηα): Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία είλαη εθ 

θχζεσο ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε ζρέζε κε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ζεσξνχληαη επαίζζεηα θαη σο εθ 

ηνχηνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, θαζφηη ην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο. Απηά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα 

πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, 

θαζψο θαη ε επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε πξνζψπνπ, δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθή δσή 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ.  
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Υπεύζπλνο Επεμεξγαζίαο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ, 

κφλα ή απφ θνηλνχ κε άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 

Εθηειώλ ηελ Επεμεξγαζία: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

 

 

Ο ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α. ραξαθηεξίδεηαη ωο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο (controller) θαη ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο 

αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία 

Δεδνκέλωλ. 
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Β. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1. ΠΟΗΟ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 

Βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. είλαη: 

1. Η πξνψζεζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ΑΔΙ θαη ε κειέηε θαη ε ζπκβνιή ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο Αλψηαηεο Παηδείαο..  

2. Η ζπλερήο εμέιημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γσξεάλ 

Δθπαίδεπζεο. 

3.  Η ζπλερήο άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο πνπ επηηειείηαη ζην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο πξνο ηηο αλάγθεο κηαο απηνδχλακεο θαη 

αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήοο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο καο. 

4. Η ζπκβνιή ηνπ ζηε κειέηε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο κε βάζε ηηο εμειίμεηο ησλ 

επηζηεκψλ θαη κε θξηηήξην ην θνηλσληθφ φθεινο. 

5. Η ελεξγή θαη ππεχζπλε ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηα εζληθά θνηλσληθά θαη ιατθά ζπκθέξνληα. 

6. Η πξνάζπηζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ θαη ησλ πιήξσλ αθαδεκατθψλ ειεπζεξηψλ θαη 

δηθαησκάησλ ζηε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ. 

7. Η αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλαδειθηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ. 

8. Η δηεθδίθεζε ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή θαη 

αθαδεκατθή εμέιημε ησλ κειψλ ηνπ. Η δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

αζθαιηζηηθψλ, ζπληαμηνδνηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο . 

9. Η ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδψλ, ηε θνηηεηηθή κέξηκλα, ηε βειηίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαξθή 

δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο θαη Γσξεάλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

10. Η θαηνρχξσζε θαη πξνβνιή ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ. 

11. Η κε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο 

12. Η επξνζψπεζε ηνπ ζπιιφγνπ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο ή θαη ζηηο δνκέο 

πνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζνχλ κειινληηθά ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο. 

 

2. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ; 

 

Ο φξνο «πξνζσπηθά δεδνκέλα» ή «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ή «δεδνκέλα», φπσο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή, αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ (φπσο νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, 
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κεηξψλπκν, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο (ζηαζεξφ/θηλεηφ), δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), εθ’ εμήο 

«Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ή Γεδνκέλα». 

 

 

3. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ; 

 

Δπεμεξγαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ είλαη θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε 

ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (soft copy) είηε ζε έγραξηε κνξθή (hard copy), ζε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή, θαηαρψξεζε, νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε, δηάξζξσζε, 

απνζήθεπζε, πξνζαξκνγή, κεηαβνιή, αλάθηεζε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ρξήζε, δηαβίβαζε ζε ηξίηνπο, 

δηάδνζε, ζπζρέηηζε, ζπλδπαζκφο, πεξηνξηζκφο, δηαγξαθή θαη θαηαζηξνθή Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. 

 

 

4. ΠΟΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Α ΤΛΛΔΓΟΤΜΔ; 

 

Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. θξνληίδεη γηα ηε ζεκηηή θαη λφκηκε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. ζπιιέγεη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ παξέρεηε εζείο άκεζα κε ηελ εγγξαθή ζαο. Η 

παξνρή ησλ πξνζσπηθψλ ζαο απηψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο. Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζηνλ ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. ζα ζαο δεηεζνχλ ηα εμήο πξνζσπηθά δεδνκέλα: 

νλνκαηεπψλπκν, φλνκα παηξφο θαη κεηξφο, ηκήκα θαη ζρνιή πνπ ππεξεηείηε, βαζκίδα πνπ είζηε εληαγκέλνη, 

ηειέθσλν εξγαζίαο, αξηζκφο θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζηνηρεία αίηεζεο 

εγγξαθήο). 

Καηά ηελ εγγξαθή ζαο, απαγνξεχεηαη λα ππνβάιεηε πιεξνθνξίεο πέξα απφ απηέο πνπ ζαο δεηνχληαη θαη  πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ζαο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη «εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ» ζχκθσλα κε 

ηνλ επξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ) πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ ζηηο 25 Μαΐνπ 2018. Σπρφλ ππνβαιιφκελεο εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζα δηαγξάθνληαη. 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φζα απαηηνχληαη ελ φςεη ησλ 

ζθνπψλ επεμεξγαζίαο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη. Δίλαη δε αθξηβή θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ππνβάιινληαη ζε 

ελεκέξσζε. 

Η αθξίβεηα θαη ε απζεληηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηε βαξαίλεη εζάο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί 

αίηεκα γηα ηε δηαθξίβσζε, ηε δηφξζσζε ή ηελ απνκάθξπλζε ησλ δεδνκέλσλ, απηφ ζα εμεηαζηεί εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 

 

 

 



ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ – ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 

5 από 7 
 

 

5. ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΚΟΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΕΟΜΑΣΔ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Α 

 

πιιέγνπκε ηα Γεδνκέλα ζαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο: 

(α)  ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαμχ καο 

επηθνηλσλίαο, θαηφπηλ ηεο δηθήο ζαο ξεηήο ζπγθαηάζεζεο 

(β)  ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ κέζσ e-mail, SMS ή άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

(γ)  ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

(δ)  ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ αζθαιείαο 

 

Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα  πξνζσπηθά δεδνκέλα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη κφλν ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

ζθνπψλ απηψλ. 

 

Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. δελ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο απφ απηνχο πνπ αλάγνληαη ζηελ 

νξζή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ καο θαη ηελ αζθάιεηα, πάληα κε γλψκνλα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ 

επηπέδνπ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπιιφγνπ καο κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 

 

6. ΤΝΓΔΔΗ Δ ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ ΣΡΗΣΩΝ ΜΔΡΩΝ 

 

Η ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. κπνξεί λα παξέρεη ζπλδέζεηο κε άιιεο ηζηνζειίδεο, πνπ δηαηεξνχληαη απφ 

ηξίηα κέξε. Οη ζπλδέζεηο κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηζηνζειίδα ή εθαξκνγή ηξίηνπ κέξνπο παξέρνληαη κφλν πξνο 

δηεπθφιπλζή ζαο. 

 

Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ζπλδεδεκέλεο ηζηνζειίδαο ή 

εθαξκνγήο νπηε είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δεδνκέλα πνπ ηπρφλ ζπιιέγνπλ απηέο. 

Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α. δελ εγθξίλεη ή πξνβαίλεη ζε εθπξνζψπεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ απηψλ ηζηνζειίδσλ ή 

νπνηνλδήπνηε πιεξνθνξηψλ, ινγηζκηθνχ ή άιισλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή πιηθψλ πνπ βξέζεθαλ εθεί, ή 

νπνηνλδήπνηε απνηειεζκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Αλ απνθαζίζεηε λα έρεηε 

πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε δηθηπαθφ ηφπν ηξίηνπ κέξνπο ζπλδεδεκέλν κε ηνλ παξφληα ηζηφηνπν, ην πξάηηεηε εμ 

νινθιήξνπ κε δηθή ζαο επζχλε. 
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7. ΓΗΑ ΠΟΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Α; 

 

Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα δηαηεξνχληαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

ζθνπνί ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α)  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ην ππνθείκελν είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ 

β)  ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζή ηνπο απφ ηε λνκνζεζία, φπσο  π.ρ. Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ 

Γ, Γεληθψλ πλειεχζεσλ,πξαθηηθψλ δηαινγήο ςεθνδειηίσλ, αλαθήξπμεο επηηπρφλησλ εθινγψλ. 

 

Καη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε παξέθηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο ησλ Γεδνκέλσλ γηα ιφγνπο 

απφδεημεο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεί θαλφλαο δηθαίνπ ή ζπκκφξθσζε κε ππνδείμεηο 

Γεκνζίσλ ή Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. 

 

 

8. ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Α; 

 

Ο ΔΓΔΠ ΠΑ.Γ.Α.  δεζκεχεηαη λα δηαθπιάζζεη ηα Πξνζσπηθά ζαο Γεδνκέλα. Έρνπκε ιάβεη θαηάιιεια 

νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ απφ θάζε κνξθήο ηπραία ή 

αζέκηηε επεμεξγαζία. Σα κέηξα αζθαιείαο επαλεμεηάδνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη θάησζη θαλφλεο πεξηγξάθνπλ κε πνην ηξφπν θαη ζε πνην ρψξν ηα δεδνκέλα 

ηεξνχληαη. Σα δεδνκέλα πνπ θπιάζζνληαη ζε έγραξηα αξρεία, θπιάζζνληαη ζε ζεκείν πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ηα 

δνπλ πξφζσπα ρσξίο εμνπζηνδφηεζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα αξρεία ηα νπνία ηεξνχληαη ειεθηξνληθά, αιιά γηα 

θάπνην ιφγν έρνπλ εθηππσζεί. 

 

 

9. ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α; 

 

Έρεηε δικαίωμα ππόζβαζηρ ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεηε ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζείηε 

απφ εκάο εάλ επεμεξγαδφκαζηε Γεδνκέλα ζαο. Αλ επεμεξγαδφκαζηε Γεδνκέλα ζαο κπνξείηε λα δεηήζεηε λα 

ελεκεξσζείηε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ Γεδνκέλσλ ζαο πνπ ηεξνχκε, ζε πνηνπο ηα δίλνπκε, 

πφζν δηάζηεκα ηα απνζεθεχνπκε, αλ γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη γηα ηα ινηπά 

δηθαηψκαηα ζαο, φπσο δηφξζσζεο, δηαγξαθήο δεδνκέλσλ, πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ππνβνιήο 

θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

Έρεηε δικαίωμα διόπθωζηρ αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Αλ δηαπηζηψζεηε φηη πθίζηαηαη ιάζνο 

ζηα Γεδνκέλα ζαο κπνξείηε λα καο ππνβάιιεηε αίηεζε γηα λα ηα δηνξζψζνπκε (π.ρ. δηφξζσζε νλφκαηνο). 

Έρεηε δικαίωμα διαγπαθήρ/δικαίωμα ζηη λήθη.Μπνξείηε λα καο δεηήζεηε λα δηαγξάςνπκε ηα δεδνκέλα ζαο αλ 

δελ είλαη απαξαίηεηα πιένλ γηα ηνπο σο άλσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο. 

Έρεηε δικαίωμα θοπηηόηηηαρ ησλ Γεδνκέλσλ ζαο. Μπνξείηε λα καο δεηήζεηε λα ιάβεηε ζε αλαγλψζηκε κνξθή ηα 

Γεδνκέλα πνπ έρεηε παξάζρεη ή λα καο δεηήζεηε λα ηα δηαβηβάζνπκε ζε άιιν ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 
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Έρεηε δικαίωμα πεπιοπιζμού ηηρ επεξεπγαζίαρ.Μπνξείηε λα καο δεηήζεηε λα πεξηνξίζνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

Γεδνκέλσλ ζαο γηα φζν ρξφλν εθθξεκεί ε εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ ζαο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία. 

Έρεηε δικαίωμα ενανηίωζηρ ζηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ ζαο.Μπνξείηε λα αληηηαρζείηε ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ Γεδνκέλσλ ζαο ή λα άξεηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο θαη εκείο ζα ζηακαηήζνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ 

ζαο, αλ δελ πθίζηαληαη άιινη επηηαθηηθνί θαη λφκηκνη ιφγνη πνπ ππεξηζρχνπλ έλαληη ηνπ δηθαηψκαηνο ζαο. 

 

 

10. ΠΩ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΑΚΖΔΣΔ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α; 

 

Γηα λα αζθήζεηε ηα δηθαηψκαηα ζαο κπνξείηε λα καο ζηείιεηε ζρεηηθφ αίηεκα, πεξηγξάθνληαο ην δηθαίσκα πνπ 

ζέιεηε λα αζθήζεηε ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ esdep@uniwa.gr κε ηίηιν «Άζθεζε δηθαηψκαηνο 

πξφζβαζεο / δηφξζσζεο / δηαγξαθήο / πεξηνξηζκνχ/ ελαληίσζεο», κε πεξηγξαθή ηνπ αηηήκαηνο ζαο θαη εκείο ζα 

θξνληίζνπκε λα ην εμεηάζνπκε θαη λα ζαο απαληήζνπκε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 

 

11. ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Α ΑΠΟ ΣOΝ 

ΔΓΔΠ ΠΑΓΑ; ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΠΡΟΦΤΓΔΣΔ ΑΝ ΠΑΡΑΒΗΑΟΤΜΔ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ; 

 

Δπεμεξγαδφκαζηε ηα Γεδνκέλα ζαο ζχκθσλα κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ 2016/679/ΔΔ, θαη ελ γέλεη ην ηζρχνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιιεηε θαηαγγειία ζηελ ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ – ΑΠΓΠΥ (Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα / Σει: 2106475628 / email contact@dpa.gr / www.dpa.gr), αλ 

ζεσξείηε φηη ε επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζαο παξαβηάδεη ηνλ ηζρχνλ εζληθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην δίθαην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

 

12. ΠΩ ΘΑ ΔΝΖΜΔΡΩΘΔΗΣΔ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ; 

 

Θα ελεκεξψλνπκε ηελ παξνχζα Πνιηηηθή φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ . 

Δάλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ Πνιηηηθή ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε ηα Πξνζσπηθά 

Γεδνκέλα ζαο, ζα δεκνζηεχνπκε ζρεηηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ site καοwww.esdep.uniwa.gr. αο 

ελζαξξχλνπκε λα δηαβάδεηε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ηελ παξνχζα Πνιηηηθή γηα λα γλσξίδεηε πψο πξνζηαηεχνληαη 

ηα Γεδνκέλα ζαο. 
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