ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα,
τηλ. 213 1306 600, Fax: 210 7292129, Εmail: press@synigoros.gr.
Ο ΣτΠ επεξεργάζεται τα δεδοµένα που γνωστοποιείτε κατά την υποβολή της
αναφοράς, όπως ενδεικτικά, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης,
αριθµό ταυτότητας, αριθµό διαβατηρίου, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), φύλο, επάγγελµα, διεύθυνση και
αριθµό τηλεφώνου οικίας, αριθµό τηλεφώνου εργασίας, αριθµό κινητού τηλεφώνου,
αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ή/και όποιο άλλο
στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση της αναφοράς σας και την άσκηση
των αρµοδιοτήτων της Αρχής. Ενδέχεται δε να συλλέγει δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν από άλλες δηµόσιες αρχές ή οργανισµούς στο πλαίσιο
άσκησης των αρµοδιοτήτων του.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων απαιτείται για την άσκηση των
εκ του νόµου οριζοµένων αρµοδιοτήτων της Αρχής και την εκπλήρωση καθήκοντος
προς διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η επεξεργασία δεδοµένων που
αφορούν στην υγεία, γίνεται είτε κατόπιν οικειοθελούς δηµοσιοποίησης αυτών από
εσάς στην Αρχή, είτε κατά την εκπλήρωση καθήκοντος µε βάση το εθνικό, το
ενωσιακό ή το διεθνές δίκαιο.
Η Αρχή δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδοµένων για σκοπούς αρχειοθέτησης ή σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής
έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, τηρώντας τις προϋποθέσεις του ΓΚΠ∆.
Ο ΣτΠ δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους, εκτός από αυτούς
που νοµίµως προβλέπεται, προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητές του.
Το προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) έχει καθήκον εχεµύθειας για
έγγραφα και στοιχεία των οποίων λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας και
χειρισµού αναφορών και δεσµεύεται να συµµορφώνεται µε το νέο Γενικό Κανονισµό
για την Προστασία ∆εδοµένων (ΕΕ 2016/679).
Ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων ρυθµίζεται από τα οριζόµενα στο π.δ. 82/2014
(ΦΕΚ Α΄ 127/03.06.2014), σχετικά µε την «Εκκαθάριση αρχείων της Ανεξάρτητης
Αρχής Συνήγορος του Πολίτη».
Ως υποκείµενο των δεδοµένων έχετε δικαίωµα να αιτηθείτε αντίγραφο των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται η
Αρχή, να ασκήσετε το δικαίωµα διόρθωσης, περιορισµού και εναντίωσης στην
επεξεργασία των δεδοµένων αυτών. Σε περίπτωση υποβολής, εγγράφως, δήλωσης
εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων σας, παύει να είναι εφικτή η
διαµεσολάβηση του ΣτΠ στην υπόθεσή σας και ο φάκελός της τίθεται στο αρχείο.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας µπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΣτΠ
στο dpp@synigoros.gr.
Ο ΣτΠ έχει ορίσει Υπεύθυνη Προστασίας ∆εδοµένων για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης της Αρχής µε το Γενικό Κανονισµό την Ειδική Επιστήµονα Κ. Ζούβια,
dpo@synigoros.gr.
Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρµογής του Γενικού
Κανονισµού και την υποβολή καταγγελιών, σε περίπτωση παραβίασης των
δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.). (www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας αρ. 13. Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr)

