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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παξνύζα Πνιηηηθή ελεκεξώζεθε ζηηο 2/11/2020 

θνπόο απηήο ηεο πνιηηηθήο 
Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε 
Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (εθεμήο ΠΔΓ ΚΜ). Η παξνχζα πνιηηηθή ζαο ελεκεξψλεη γηα ηηο 
πξαθηηθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ηεο ΠΔΓ ΚΜ, πεξηιακβάλνληαο ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ 
πνπ ελδέρεηαη λα ζπιιέγεη, λα δηαηεξεί, λα επεμεξγάδεηαη, ην ζθνπφ ζπιινγήο ηνπο, ηηο 
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ζηα νπνία γλσζηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 
έρεηε. Η ΠΔΓ ΚΜ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
ζαο δεδνκέλσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ καο παξέρεηε είλαη 
αθξηβή θαη αιεζή. 
Δπίζεο, πεξηγξάθεη νξηζκέλα απφ ηα κέηξα  αζθαιείαο πνπ ε ΠΔΓ ΚΜ ιακβάλεη 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ θαη παξέρεη νξηζκέλεο 
εγγπήζεηο γηα ελέξγεηεο πνπ ε ΠΔΓ ΚΜ δελ ζα πξάμεη. 
 
Ννκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην 
Η Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΓ ΚΜ), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ (ΝΠΙΓ), ην νπνίν επνπηεχεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο, νδφο 26

εο
 Οθησβξίνπ 43, Τ.Κ. 54627 - Θεζζαινλίθε, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο 

θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο λα δηαηεξεί δηαδηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
(Ν.3979/2011, ΦΔΚ Α 138), ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
πνπ ζαο αθνξνχλ, γηα ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ λνκηθψλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ε ΠΔΓ ΚΜ αλαθέξεηαη σο «Υπεχζπλνο 
Δπεμεξγαζίαο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 αξ. 7 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ. 
Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο 
www.pedkm.gr ππφθεηηαη ζηνπο παξφληεο φξνπο, θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 2016/679, γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα 
(GDPR). Οη παξφληεο φξνη δηαηππψλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε, ηφζν ηεο ξαγδαίαο 
αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Γηαδηθηχνπ, φζν θαη ηνπ ππάξρνληνο 
πιέγκαηνο λνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά. Τν www.pedkm.gr  δελ 
πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αζέκηηε θαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζή ζαο ρξήζε, 
αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο. Τν www.pedkm.gr, κε θαλέλαλ ηξφπν, 
δελ απνθαιχπηεη, δεκνζηνπνηεί, αληαιιάζζεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ρνξεγείηε. Δπηπιένλ, δελ δηαλέκεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ρξεζηψλ ηνπ 
ζε θαλέλα άιιν νξγαληζκφ ή ζπλεξγάηε πνπ δελ ζπλδέεηαη καδί ηνπ, ηηο ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηο, ή γεληθά νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Ση είδνπο δεδνκέλα ζπιιέγεη ε ΠΕΔ ΚΜ κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηεο? 
Σπιιέγνπκε ηα παξαθάησ πξνζσπηθά δεδνκέλα:  
Δεδομένα Τασηοποίηζης: Όλνκα, Δπψλπκν,  
Δεδομένα Επικοινωνίας: Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, Αξηζκφο ηειεθψλνπ. 
Γελ ζπιιέγνπκε, νχηε απνθηάκε πξφζβαζε κε θαλέλαλ ηξφπν, κέζσ ηζηνζειίδαο, ζε εηδηθέο 
θαηεγνξίεο («επαίζζεησλ») πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πνηληθέο 
θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ. H επίζθεςε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΠΔΓ ΚΜ δελ 
πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε ηελ παξνρή απφ εζάο νπνηνπδήπνηε είδνπο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φκσο, είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή, απφ εζάο ηνπο 
ίδηνπο, νξηζκέλσλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη ζηα αληίζηνηρα 
ηκήκαηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ www.pedkm.gr . 
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πιινγή θαη ζθνπνί ρξήζεο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ  

Η Πνιηηηθή απηή ελεκεξψλεη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην, αλαθέξνληαο αλά θαηεγνξία ηα δεδνκέλα πνπ πηζαλφλ λα 

ζπιιέγνληαη, λα απνζεθεχνληαη, λα επεμεξγάδνληαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ επηθνηλσλία 

ζαο, ην ζθνπφ ζπιινγήο-απνζήθεπζεο-επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ νη 

πιεξνθνξίεο αθνξνχλ θαη ηα ηξίηα πξφζσπα ζηα νπνία δπλαηφλ λα γλσζηνπνηνχληαη ηα 

δεδνκέλα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 

Η ΠΔΓ ΚΜ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζαο, εθφζνλ ηα ζηνηρεία πνπ καο παξέρεηε είλαη αθξηβή θαη αιεζή. Η Πνιηηηθή 

απηή, επηπιένλ, πεξηγξάθεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηα κέηξα  αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη 

γηα λα πξνζηαηεπηεί  ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο θαη απαξηζκεί 

ελδεηθηηθά ηηο εγγπήζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο απφ ηηο νπνίεο ε ΠΔΓ ΚΜ ζα απέρεη. 

Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή κε, πνπ ζπιιέγεη ε ΠΔΓ ΚΜ απφ εζάο, 

εμππεξεηεί ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

Βεληίωζη και προζαρμογή ηοσ δικησακού ηόποσ: Τηο πιεξνθνξίεο απηέο ε ΠΔΓ ΚΜ 
πξφθεηηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ θαη γηα 
λα παξέρεη ζε εζάο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνζαξκφζεη ην 
πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηηο αλάγθεο ζαο θαη γηα λα βειηηψζεη ηε ζχλζεζε, ηηο 
κεηαβνιέο θαη ηε δπλακηθή ηνπ. 
Νόμιμη τρήζη: Η ΠΔΓ ΚΜ κπνξεί λα ζπιιέγεη, απνζεθεχεη, απνθαιχπηεη θαη ελ γέλεη 
επεμεξγάδεηαη θαη ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη/ή απφ ηνλ Νφκν, ή φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεη ή λα ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη ηα δηθά ζαο. 
Επικοινωνία με ηον Πολίηη: Τηο πιεξνθνξίεο απηέο ε ΠΔΓ ΚΜ πξφθεηηαη λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο κε ηνλ Πνιίηε, κε νπνηνδήπνηε κέζν 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθoχ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ, 
θιπ.), κε ζθνπφ λα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο. 
 
Απνζήθεπζε δεδνκέλωλ 
Σην www.pedkm.gr απνζεθεχνληαη  πξνζσπηθά δεδνκέλα κφλν γηα ηνλ ρξφλν, ν νπνίνο 
είλαη αλαγθαίνο  γηα λα επηθνηλσλήζνπκε  καδί ζαο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ θαηά πεξίπησζε 
αληηζέησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Νφκνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φ,ηη αθνξά ζέκαηα ηα νπνία δηέπεη ε 
εθάζηνηε νηθεία λνκνζεζία, νη δηάθνξεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θιπ. 
 
Δηαγξαθή Δεδνκέλωλ 
Τα δεδνκέλα ζαο δηαγξάθνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη πάληνηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
πνπ νξίδνληαη απφ ηελ νηθεία Ννκνζεζία. 
 
Δηαβίβαζε Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ ζε ηξίηνπο 
Η ΠΔΓ ΚΜ δελ δηαβηβάδεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε ηξίηνπο, εθηφο αλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη γηα 
λφκηκνπο ζθνπνχο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηά ζαο, εθφζνλ επηβάιιεηαη ή 
επηηξέπεηαη απφ ην λφκν, ή αλ έρεηε παξάζρεη ξεηψο ηε ζπγθαηάζεζε ζαο γηα δηαβίβαζε ησλ 
δεδνκέλσλ ζαο ζε ηξίηνπο, ζπλεξγάηεο, εηαίξνπο ηεο ΠΔΓ ΚΜ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ζαο 
γηα έξεπλεο, εθδειψζεηο, δξάζεηο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο 
δεδνκέλα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηα νπνία απαηηείηαη λα έρνπλ 
πξφζβαζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο, ρξήζεο 
θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, φπσο απηή γλσζηνπνηείηαη κε ηελ παξνχζα Γήισζε. 
Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ΠΔΓ ΚΜ ελδέρεηαη λα κνηξαζηεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα κε 
άιινπο Γεκφζηνπο Φνξείο, Αξκφδηεο Αξρέο ή Παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί 
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηά ζαο ή ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηα 
νπνία έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζαο 
ελεκεξψζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζα ιάβνπκε ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζή ζαο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ απηή είλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε. Τα άηνκα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα  
δεδνκέλα είλαη ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ε  
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ΠΔΓ ΚΜ ζα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα ηα δεζκεχζεη πξνο ην ζθνπφ απηφ. 
 
Cookies 
Τν www.pedkm.gr, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί cookies σο κέξνο ηεο δηεπθφιπλζεο 
αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ.  
Τα cookies είλαη αξρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζαο δηακέζνπ 
ηνπ δηαδηθηχνπ, επηηξέπνληαο ζε ηζηνζειίδεο φπσο ην www.pedkm.gr, λα ιεηηνπξγνχλ 
απξφζθνπηα θαη ρσξίο ηερληθέο αλσκαιίεο, λα ζπιιέγνληαη πνιιαπιέο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, 
λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ζπρλνχο ρξήζηεο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε απηή. Με ηα 
παξαπάλσ cookies κπνξνχκε λα ζαο πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο φπσο απηέο πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
 
Ση ζπκβαίλεη εάλ δελ ζέιεηε cookies; Δάλ δελ ζέιεηε cookies, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηνλ 
ππνινγηζηή ζαο έηζη ψζηε λα ζαο πξνεηδνπνηεί θάζε θνξά πνπ έλα cookie απνζηέιιεηαη ζε 
απηφλ ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιήςε φισλ ησλ cookies κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηήγεζήο ζαο ζην δηαδίθηπν. (Διέγμηε ην κελνχ Help/Βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα κάζεηε πψο κπνξείηε λα αιιάμεηε ή λα ελεκεξψζεηε 
ζσζηά ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα cookies). 
Παξ’ φια απηά ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο αλ επηιέμεηε λα εκπνδίδεηε ηα cookies απφ ην λα 
απνζεθεπηνχλ ζηνλ ζθιεξφ ζαο δίζθν δελ ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνηεο 
ππεξεζίεο ηνπ ηζηφηνπνπ. Τα cookies δελ πξνθαινχλ βιάβεο ζηνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ νχηε θαη ζηα αξρεία πνπ θπιάζζνληαη ζε απηνχο. 
 
Ση είλαη ηα webbeacons θαη πώο ηα ρξεζηκνπνηεί ε ΠΕΔ ΚΜ. Οξηζκέλεο απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο θαη ηα ελεκεξσηηθά e-mail ηεο ΠΔΓ ΚΜ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ειεθηξνληθέο εηθφλεο 
πνπ νλνκάδνληαη webbeacons, γλσζηέο θαη σο αξρεία ηχπνπ GIF ελφο pixel, θαζαξά αξρεία 
ηχπνπ GIF ή εηηθέηεο pixel. Η ρξήζε ηνπο ζηνλ ηζηφηνπν επηηξέπεη ηελ θαηακέηξεζε ησλ 
επηζθεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζπειάζεη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΔΓ ΚΜ. Η ρξήζε ηνπο ζηα 
απαληεηηθά e-mail θαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία καο επηηξέπεη λα κεηξήζνπκε πφζνη απφ ηνπο 
ρξήζηεο έρνπλ δηαβάζεη ην πιηθφ πνπ ζηέιλνπκε. Τα webbeacons καο επηηξέπνπλ λα 
αλαπηχμνπκε ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 
ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο επηζθέπηεο/ρξήζηεο καο, ψζηε λα παξάζρνπκε πεξηζζφηεξν 
εμαηνκηθεπκέλν πιηθφ. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζπέιαζε πξνζσπηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. 
 
Πόζν αζθαιή είλαη ηα δεδνκέλα ζαο 
Η ΠΔΓ ΚΜ πξνζπαζεί λα δηαηεξεί απζηεξά κέηξα αζθαιείαο θαη ειέγρσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηήζεηο. 
Σηελ ΠΔΓ ΚΜ εθαξκφδνληαη κέηξα αζθαιείαο ζε ηερληθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ 
ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέμακε απφ εζάο, έλαληη ηεο φπνηαο εθνχζηαο ή 
αθνχζηαο απφπεηξαο, ρεηξηζκνχ, απψιεηαο, θαηαζηξνθήο ή γεληθφηεξα πξφζβαζεο απφ κε 
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Τα κέηξα αζθαιείαο ππφθεηληαη ζε ζπλερείο επαλειέγρνπο θαη 
αλακνξθψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 
Η πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 
πξνο ηνχην ππαιιήινπο γηα λα παξάζρνπλ ζε εζάο ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη νη νπνίνη 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηα δεδνκέλα απηά. 
Έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θπζηθέο, ειεθηξνληθέο θαη δηαδηθαζηηθέο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, νη 
νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ. 
Η ΠΔΓ ΚΜ ιακβάλεη θάζε δπλαηή πξνθχιαμε, πξνθεηκέλνπ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο λα 
είλαη αζθαιή. Δληνχηνηο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ δχλαηαη λα εγγπεζεί ηελ 
πξνζηαζία ησλ επηθνηλσληψλ ή ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνπο browsers ηεο ζηνηρείσλ απφ 
ηπρφλ απζαίξεηε πξφζβαζε ηξίησλ κεξψλ. 
 
Πξόζβαζε ζην lnternet 
Δάλ επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ΠΔΓ ΚΜ, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηφηε κπνξεί πεξηζηαζηαθά λα  

http://www.pedkm.gr/
http://www.pedkm.gr/
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ρξεζηκνπνηήζνπκε e-mail γηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο, εθφζνλ καο ην έρεηε παξάζρεη 
απηνβνχισο.  
 
Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη νη επηθνηλσλίεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο κελχκαηα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θ.ιπ., δελ είλαη αζθαιείο εθηφο εάλ έρνπλ θξππηνγξαθεζεί. 
Η ΠΔΓ ΚΜ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ή 
απψιεηα ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζαο πνπ είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηεο. 
 
Πνιηηηθή απνξξήηνπ θαη Παηδηά: Η παξνχζα ηζηνζειίδα έρεη ζρεδηαζηεί θαη πξννξίδεηαη γηα 
ρξήζε απφ ελήιηθεο. Αλ είζηε αλήιηθνο θάησ απφ ην ειηθηαθφ φξην, απφ ην νπνίν απαηηείηαη ε 
γνληθή ζπλαίλεζε ζηε ρψξα ζαο (Σηελ Διιάδα ην φξην είλαη άλσ ησλ 15 εηψλ), ζα πξέπεη λα 
ειέγμεηε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γήισζεο Απνξξήηνπ απφ θνηλνχ κε ην γνλέα ή ηνλ 
θεδεκφλα ζαο γηα λα βεβαησζείηε φηη θαηαλνείηε θαη απνδέρεζζε απηνχο ηνπο φξνπο. Δθφζνλ 
δηαπηζησζεί φηη έρνπκε ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο απφ αλήιηθν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
γνλέα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ, ελψ ζα έπξεπε λα έρεη ιεθζεί ηέηνηα ζπγθαηάζεζε, ζα 
δηαγξάθνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.  
 
Δηεπζύλζεηο IP: H δηεχζπλζε IP κέζσ ηεο νπνίαο ν Ηιεθηξνληθφο Υπνινγηζηήο (Η/Υ) ηνπ 
επηζθέπηε/ ρξήζηε/κέινπο έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 
Ιζηνζειίδα/Δθαξκνγή, απνζεθεχεηαη θαη δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ ζειίδα, εάλ είλαη 
αλαγθαίν, ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ Όξσλ Φξήζεο ηεο Ιζηνζειίδαο/Δθαξκνγήο εθ 
κέξνπο ηνπ επηζθέπηε/ρξήζηε / κέινπο. 
 
Επηθνηλωλία κέζω ηεο πιαηθόξκαο ηεο ηζηνζειίδαο: Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 
ρξήζηεο επηθνηλσλεί καδί καο κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ 
ηξφπν, ε παξνρή εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ γίλεηαη νηθεηνζειψο θαη 
απνθιεηζηηθά θαηά ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ ρξήζηε. Θα επεμεξγαζηνχκε ηα ελ ιφγσ 
παξαζρεζέληα πξνζσπηθά δεδνκέλα κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 
 
Δίθηπα Κνηλωληθήο Δηθηύωζεο: Δλδέρεηαη εληφο ηεο Ιζηνζειίδαο καο λα πξνζθέξεηαη ε 
δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ζε Κνηλσληθά Γίθηπα θαη άιια ζπλαθή εξγαιεία πνπ ζαο 
επηηξέπνπλ λα κνηξαζηείηε ηηο δξάζεηο ζαο εληφο ηεο Ιζηνζειίδαο κε άιιεο εθαξκνγέο, 
ηζηνζειίδεο ή καδηθά κέζα ελεκέξσζεο, θαη ην αληίζηξνθν. Η ρξήζε ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηνπο θίινπο ζαο ή ην γεληθφ θνηλφ, αλάινγα κε ηηο 
ξπζκίζεηο πνπ έρεηε θαζνξίζεη ζην πξνζσπηθφ ζαο πξνθίι. Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηηο 
πνιηηηθέο απνξξήηνπ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο ρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ζαο. 
 
Εηδηθέο Καηεγνξίεο Δεδνκέλωλ: Σαο δεηνχκε λα κελ καο ζηέιλεηε κέζσ e-mail θαη λα κελ 
καο απνθαιχπηεηε κέζσ ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο επαίζζεηα πξνζσπηθά ζαο 
δεδνκέλα. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ 
εμππεξεηεί ζε θακία πεξίπησζε ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, φπσο απηφο νξίδεηαη 
παξαπάλσ. 
 
Η παξαθνινύζεζε ηωλ επηθνηλωληώλ 
Όιεο νη επ ηθν ηλσλίεο ηεο ΠΔΓ ΚΜ καδί ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεθσληθψλ 
ζπλνκηιηψλ, e-mail θ.ιπ.) δελ παξαθνινπζνχληαη θαη δελ θαηαγξάθνληαη. 
 
Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ζαο; 
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ [EU General Data 
Protection Regulation (GDPR) 2016/679], φπσο ηζρχεη, έρεηε ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: 
α) ην δηθαίωκα πξόζβαζεο, 
β) ην δηθαίωκα δηόξζωζεο, 
γ) ην δηθαίωκα δηαγξαθήο, ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο, όπωο όηαλ ε επεμεξγαζία δελ 
είλαη πιένλ απαξαίηεηε γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ αξρηθά θαη δελ  
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ππάξρεη θαλέλαο επηηαθηηθόο ιόγνο γηα λα ζπλερίζνπκε λα επεμεξγαδόκαζηε (ή λα ηελ 
απνζεθεύνπκε), 
 
δ) ην δηθαίωκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο, 
ε) ην δηθαίωκα ζηε δηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ, 
ζη) ην δηθαίωκα ελαληίωζεο θαη ην δηθαίωκα λα κελ ππόθεηζζε ζε απόθαζε πνπ 
ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, 
δ) ην δηθαίωκα ηεο θαηαγγειίαο ζηελ επνπηηθή αξρή. 
 
Για τα ως άνω έντυπα πατήστε εδώ. 
 
Γειαδή, έρεηε ην δηθαίσκα λα ιάβεηε, θαηφπηλ αίηεζεο, δσξεάλ πιεξνθφξεζε γηα ηα 
απνζεθεπκέλα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζαο αθνξνχλ, λα πξνβάιιεηε, 
θαηφπηλ αηηήκαηνο, αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνχλ, 
κε ηζρχ γηα ην κέιινλ θαη αλάθιεζε ηεο ζπλαίλεζήο ζαο, θαζψο θαη, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο, δηαβίβαζεο ησλ 
δεδνκέλσλ, δηαγξαθήο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαη θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή. 
Παξαθαινχκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα απεπζχλεζηε εγγξάθσο κε ζρεηηθή πξσηφηππε 
επηζηνιή ή κέζσ θαμ ή κέζσ e-mail ζην αξκφδην Τκήκα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ ηεο ΠΔΓ ΚΜ, πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. 
 
Αλαζεωξήζεηο ηεο Δήιωζεο 
Η ΠΔΓ ΚΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ή λα ηελ αλαζεσξεί πεξηνδηθά ηελ παξνχζα 
Γήισζε, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. Σε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ 
αιιαγέο, ε ΠΔΓ ΚΜ ζα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ή αλαζεψξεζεο ζηελ 
παξνχζα Γήισζε θαη ε επηθαηξνπνηεκέλε Γήισζε ζα ηζρχεη γηα εζάο απφ ηελ εκεξνκελία 
απηή. Σαο ελζαξξχλνπκε λα κειεηάηε θαηά πεξηφδνπο ηελ παξνχζα Γήισζε πξνθεηκέλνπ λα 
εμεηάδεηε εάλ ππάξρνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηα 
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα.  
 
Εθαξκνζηέν δίθαην θαη Δηθαηνδνζία 
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ρξήζηε θαη ηεο ΠΔΓ ΚΜ εθαξκνζηέν δίθαην είλαη 
ην ειιεληθφ θαη αξκφδην δηθαζηήξην επίιπζεο ηεο δηαθνξάο είλαη ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα 
Γηθαζηήξηα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. 
 
Links 
Η ηζηνζειίδα καο ελδέρεηαη λα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο (links) πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο. Η 
παξνχζα δήισζε πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηζρχεη κφλνλ φζνλ αθνξά ζηελ 
πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα πνπ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε ΠΔΓ ΚΜ. 
ε θακία πεξίπηωζε δελ επζύλεηαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο παξνύζαο δηθηπαθήο πύιεο γηα 
ηνπο όξνπο πξνζηαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ άιιωλ δηθηπαθώλ ηόπωλ, νη 
νπνίνη βξίζθνληαη ππό ηελ επζύλε ηξίηωλ θνξέωλ (θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα). 

Επηθνηλωλία 
Η ΠΔΓ ΚΜ ζαο γλσζηνπνηεί, φηη έρεη νξίζεη Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 
ζηνλ νπνίν κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε επηθνηλωλίαο 
ped_km@otenet.gr. 
Δάλ έρεηε εξσηήζεηο ή ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Πνιηηηθή, κπνξείηε λα ηηο 
απεπζχλεηε ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη ζην σο άλσ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Οη ζπλερείο 
εμειίμεηο ζην Γηαδίθηπν γεληθφηεξα θαζηζηνχλ απαξαίηεηεο ηηο θαηά θαηξνχο πξνζαξκνγέο ησλ 
θαλφλσλ καο πεξί πξνζηαζίαο δηθηπαθψλ δεδνκέλσλ. Η ΠΔΓ ΚΜ επηθπιάζζεηαη γηα ην 
δηθαίσκά ηεο λα πξνβαίλεη ζηηο εθάζηνηε ηπρφλ ελδεηθλπφκελεο κεηαβνιέο ησλ ελ ιφγσ 
θαλφλσλ αλά πάζα ζηηγκή.  
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Δηθαίωκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο 
Σε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνχλ παξαβαίλεη 
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679, έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε θαηαγγειία ζε επνπηηθή αξρή.  
Αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα ηελ Διιάδα είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, Κεθηζίαο 1-3, 
115 23, Αζήλα, https://www.dpa.gr/, ηει. 2106475600. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


