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            ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

1. ΚΟΠΟ  

Σκοπόσ του εγγράφου είναι να κακορίςει τισ υποχρεϊςεισ, κακϊσ και τθν πολιτικι τθσ 

εταιρίασ για τθν ιδιωτικότθτα και τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

Η Διοίκθςθ τθσ ΠΑΝΣΕΛΗ ΣΑΛΑΠΑΣΑ, δεςμεφεται για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων 

του νζου Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ των Δεδομζνων (GDPR) και αναγνωρίηει τθν 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςαν προτεραιότθτα. Η καλλιζργεια περιβάλλοντοσ 

αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ, εςωτερικά και εξωτερικά, αποτελεί αρχι τθσ ΠΑΝΣΕΛΗ 

ΣΑΛΑΠΑΣΑ και κα διατεκεί κάκε αναγκαίοσ πόροσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί.  

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Η πολιτικι αφορά ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν εταιρία.  

3. ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ  

Υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ τθσ παροφςασ πολιτικισ είναι  θ Διοίκθςθ και ο Data Protection 

Officer  όπωσ ορίηεται ςε αντίςτοιχθ διαδικαςία τθσ εταιρίασ.  

4. ΑΡΧΕ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

Η εταιρία διαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του Κανονιςμοφ 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων τόςο ςτθν επεξεργαςία που εκτελείται επί του 

παρόντοσ όςο και ςτο πλαίςιο τθσ ειςαγωγισ νζων μεκόδων επεξεργαςίασ, όπωσ τα νζα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα.  

Συγκεκριμζνα οι αρχζσ επεξεργαςίασ με τισ οποίεσ θ ΠΑΝΣΕΛΗ ΣΑΛΑΠΑΣΑ διαςφαλίηει 

ςυμμόρφωςθ αφοροφν:  

- Νομιμότθτα, αντικειμενικότθτα και διαφάνεια  

- Περιοριςμόσ του ςκοποφ  

- Ελαχιςτοποίθςθ των δεδομζνων  

- Ακρίβεια  

- Περιοριςμόσ τθσ περιόδου αποκικευςθσ  

- Ακεραιότθτα και εμπιςτευτικότθτα  

- Λογοδοςία  



 

Κορνός, Λήμνος   ΤΚ 81400 τηλέφωνο  6948008491   email.  info@hefissto.gr 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ  

Τα δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων υποςτθρίηονται από κατάλλθλεσ 

διαδικαςίεσ που επιτρζπουν τθν ανάλθψθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν εντόσ των 

χρονικϊν ορίων που ορίηονται ςτον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων.  

Τα δικαιϊματα των υποκειμζνων είναι τα παρακάτω:  

• Το δικαίωμα τθσ ενθμζρωςθσ  

• Το δικαίωμα πρόςβαςθσ  

• Το δικαίωμα διόρκωςθσ  

• Το «δικαίωμα ςτθ λικθ»  

• Το δικαίωμα ςτον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ  

• Το δικαίωμα ςτθν φορθτότθτα  

• Το δικαίωμα αντίρρθςθσ  

• Το δικαίωμα αντίρρθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ profiling  

6. ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

Είναι πολιτικι τθσ εταιρίασ να προςδιορίηει τθν κατάλλθλθ νομικι βάςθ για κάκε 

επεξεργαςία και να τθν τεκμθριϊνει, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων.  

7. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΕΔΙΑΜΟ  

H εταιρία υιοκετεί τθν αρχι τθσ προςταςίασ τθσ δεδομζνων από τον ςχεδιαςμό και κα 

διαςφαλίςει ότι ο προςδιοριςμόσ και ο ςχεδιαςμόσ όλων των νζων ι ςθμαντικά 

αλλαγμζνων ςυςτθμάτων που ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα κα υπόκεινται ςτθν κατάλλθλθ εξζταςθ των κεμάτων προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ 

ηωισ.  

Όταν οι πράξεισ επεξεργαςίασ ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα υψθλό κίνδυνο για τα 

δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων, κα διενεργείται εκτίμθςθ 

αντικτφπου ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων.  

Η χριςθ τεχνικϊν όπωσ θ ελαχιςτοποίθςθ των δεδομζνων, θ ψευδωνυμοποίθςθ, θ 

ανωνυμοποίθςθ και θ κρυπτογράφθςθ, λαμβάνονται υπόψθ, όπου αυτό είναι εφικτό και 

κατάλλθλο.  
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8. ΤΜΒΑΕΙ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ  

Η εταιρία κα διαςφαλίςει ότι όλεσ οι δραςτθριότθτεσ που ειςάγει ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ 

ςυνεργαςιϊν και αφοροφν τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

υπόκεινται ςε τεκμθριωμζνθ ςφμβαςθ που περιλαμβάνει τισ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 

και τουσ όρουσ που απαιτοφνται από τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων και τθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

Με κάκε εκτελϊν τθν επεξεργαςία ι υπεργολάβο, υπογράφεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κατ’ 

άρκρο 28 GDPR, το οποίο αναφζρει μεταξφ άλλων τα ακόλουκα:  

- πεδίο εφαρμογισ και διάρκεια  

- ςκοπό  

- τεκμθρίωςθ μορφϊν και ζκταςθσ επεξεργαςίασ,  

- προθγοφμενθ εξουςιοδότθςθ ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται άλλοσ επεξεργαςτισ,  

- τθν παροχι οποιαςδιποτε τεκμθρίωςθσ που αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςθ με τον Γενικό 

Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων και τθν κείμενθ νομοκεςία.  

- άμεςθ κοινοποίθςθ οποιαςδιποτε παραβίαςθσ των δεδομζνων ι ςυνδρομι προσ αυτι 

τθν κατεφκυνςθ.  

Tα δικαιϊματα των εργαηομζνων, των ςυμβαλλομζνων και άλλων τρίτων όταν δεν ζχουν 

πλζον άδεια πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ ι πόρουσ ι όταν λιξει θ ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ και 

προςαρμόηουν τα δικαιϊματα ςε περίπτωςθ μεταφοράσ εργαςίασ ανακαλοφνται ι ςε κάκε 

περίπτωςθ που χρειάηεται γίνεται επανεκτίμθςθ και επανζλεγχοσ των προςβάςεϊν τουσ.  

9. ΔΙΑΒΙΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ Ε ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ  

Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν διαβιβάςεισ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα εκτόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εξετάηονται προςεκτικά πριν από τθ διαβίβαςθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί 

ότι εμπίπτουν ςτα όρια που επιβάλλει ο Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων και θ 

κείμενθ νομοκεςία. Αυτό εξαρτάται εν μζρει από τθν κρίςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

ςχετικά με τθν επάρκεια των διαςφαλίςεων για τα προςωπικά δεδομζνα που ιςχφουν ςτθ 

χϊρα υποδοχισ και το οποίο μπορεί να αλλάξει με τθν πάροδο του χρόνου.  
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10. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Στθν εταιρία ζχει οριςτεί υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων (DPO) o  Αναςτάςιοσ 

Πανάρετοσ.  

11. ΔΗΛΩΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ  

Η πολιτικι τθσ εταιρίασ είναι δίκαιθ και αναλογικι όταν εξετάηει τα μζτρα που πρζπει να 

λθφκοφν για τθν ενθμζρωςθ των επθρεαηόμενων μερϊν ςχετικά με τισ παραβιάςεισ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Αυτό κα γίνεται ςφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ 

που κακορίηει τθ ςυνολικι διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν.  

12. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΝ GDPR  

Οι ακόλουκεσ ενζργειεσ αναλαμβάνονται προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι θ εταιρία 

ςυμμορφϊνεται ανά πάςα ςτιγμι με τθν αρχι τθσ λογοδοςίασ του Γενικοφ Κανονιςμοφ 

Προςταςίασ Δεδομζνων:  

- Η νομικι βάςθ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι ςαφισ και 

αδιαμφιςβιτθτθ  

- Όλο το προςωπικό που αςχολείται με τθ διαχείριςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

κατανοεί τισ ευκφνεσ του για τθν τιρθςθ τθσ καλισ πρακτικισ προςταςίασ δεδομζνων  

- Εκπαίδευςθ για τθν προςταςία των δεδομζνων παρζχεται ςε όλο το προςωπικό  

- Εφαρμόηονται κανόνεσ ςχετικά με τθ ςυναίνεςθ των υποκειμζνων των δεδομζνων  

- Υπάρχουν διακζςιμα κανάλια για τα υποκείμενα των δεδομζνων που επικυμοφν να 

αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ όςον αφορά τα προςωπικά δεδομζνα και όλα τα αιτιματα 

αντιμετωπίηονται αποτελεςματικά  

- Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα επανεξετάηονται ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα  

- Η αρχι τθσ ιδιωτικότθτασ κατά το ςχεδιαςμό υιοκετείται για όλα τα νζα ι μεταβαλλόμενα 

ςυςτιματα και διαδικαςίεσ  

Καταγράφεται θ ακόλουκθ τεκμθρίωςθ των δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ:  

 - Όνομα εταιρίασ και ςχετικζσ λεπτομζρειεσ  

 - Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα  
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 - Κατθγορίεσ ατόμων και επεξεργαςμζνα προςωπικά δεδομζνα  

 - Κατθγορίεσ αποδεκτϊν προςωπικϊν δεδομζνων  

 - Συμφωνίεσ και μθχανιςμοί για τθ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων των λεπτομερειϊν των ελζγχων που 

εφαρμόηονται  

 - Προγράμματα διατιρθςθσ προςωπικϊν δεδομζνων  

 - Οι ςχετικοί τεχνικοί και οργανωτικοί ζλεγχοι ζχουν τεκεί ςε ιςχφ  

Αυτζσ οι ενζργειεσ επανεξετάηονται ςε τακτικι βάςθ ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ 

που αφορά τθν προςταςία δεδομζνων.  

13. Επιβολή Ποινής  

Αν βρεκεί υπάλλθλοσ ι ςυνεργάτθσ που ζχει παραβιάςει αυτιν τθν πολιτικι, υπόκειται ςε 

πεικαρχικι πράξθ μζχρι και ςε τερματιςμό τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ.  

Διευκρινίηεται ότι θ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ, τθρεί και εφαρμόηει ξεχωριςτζσ πολιτικζσ 

ςυλλογισ, χριςθσ και επεξεργαςίασ προςωπικών δεδομζνων για κάκε μία κατθγορία εκ των 

ςυναλαςςομζνων τθσ ι για διαφορετικζσ κατθγορίεσ επεξεργαςίασ, που χριηουν ειδικισ 

ρφκμιςθσ.  

Στισ επιμζρουσ πολιτικζσ περιγράφονται αναλυτικά και ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ τθσ 

παροφςασ, περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, τα δικαιώματά ςασ και οι διαδικαςίεσ ικανοποίθςθσ 

αυτών, ενώ θ εταιρία ζχει πραγματοποιιςει ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ ςτα ενδιαφερόμενα 

μζρθ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε λάβει γνώςθ ι επικυμείτε αναλυτικότερθ ενθμζρωςθ, 

μπορείτε να υποβάλλετε ςχετικό αίτθμα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ r, αναφζροντασ 

ονοματεπώνυμο, ιδιότθτα, ςτοιχεία επικοινωνίασ και ακριβζσ αίτθμα. 


