ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠ∆)
Το παρόν έγγραφο περιγράφει πώς ο ∆ήµος Αλµωπίας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας)
επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (∆ΠΧ) των υποκειµένων της
επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής, τα δικαιώµατα που παρέχονται
σε αυτούς από τον νόµο καθώς και άλλες πληροφορίες για τη συµµόρφωση του
∆ήµου Αλµωπίας µε τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.
Η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (∆ΠΧ) είναι πολύ σηµαντική
για τον ∆ήµο Αλµωπίας. ∆ιασφαλίζουµε την πλήρη συµµόρφωση µε το ισχύον
Νοµικό Πλαίσιο Προστασίας ∆εδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆) και επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες βασικές αρχές.
Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται 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· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους µέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια
για τον διορισµό του µπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους µέλους.
Ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (∆ΠΧ) νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιηµένο ή
ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο («υποκείµενο των δεδοµένων»)· το ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο
είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνοµα, σε αριθµό ταυτότητας, σε δεδοµένα θέσης, σε
επιγραµµικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη
σωµατική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν
λόγω φυσικού προσώπου
Ως επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
ή σε σύνολα δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η
χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή) είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική µορφή
(ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη µορφή (φυσικό αρχείο).

Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (∆ΠΧ) υπόκειται στους
όρους της πολιτικής προστασίας δεδοµένων που εφαρµόζει ο ∆ήµος Αλωπίας, καθώς
και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για
την προστασία του ατόµου και την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο ∆ήµος Αλµωπίας λαµβάνει όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
ασφάλειας ώστε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (∆ΠΧ) να υποβάλλονται σε
επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγµένη ασφάλεια των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων την προστασία τους από µη εξουσιοδοτηµένη

ή παράνοµη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, παράνοµη καταστροφή ή κοινολόγηση
και φθορά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα ενηµέρωση περιέχει πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων (Κανονισµός EU 2016/679 – ΓΚΠ∆), που
αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων.
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ειδικών
κατηγοριών «ευαίσθητων») από το ∆ήµο Αλµωπίας, διέπεται από τις αρχές που
περιγράφονται µε σαφήνεια στο άρθρο 5 του ΓΚΠ∆.
Αρχή της νοµιµότητας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Αλµωπίας επεξεργάζονται τα ∆ΠΧ, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και µε διαφάνεια. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, επιδιώκεται η
ενηµέρωση του υποκειµένου να γίνεται µε τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, µε σαφή και
απλή διατύπωση.
Αρχή του περιορισµού του σκοπού
Τα ∆ΠΧ που παρέχονται στον ∆ήµο Αλµωπίας, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω
επεξεργασία κατά τρόπο ασύµβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί
αυτοί είναι καθορισµένοι, ρητοί και νόµιµοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες,
Αρχή της Ελαχιστοποίησης των δεδοµένων
Ο ∆ήµος Αλµωπίας συγκεντρώνει µόνο τα ∆ΠΧ που είναι κατάλληλα, συναφή και
περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε
επεξεργασία.
Αρχή της ακρίβειας
Στόχος των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλµωπίας είναι τα ∆ΠΧ που συλλέγονται να είναι
ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, λαµβάνοντας όλα τα εύλογα
µέτρα για την άµεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών παίρνοντας υπόψη τους
επιδιωκόµενους σκοπούς της επεξεργασίας.
Αρχή του περιορισµού της περιόδου αποθήκευσης
Τα ∆ΠΧ διατηρούνται σε φυσικά ή ψηφιακά αρχεία για το διάστηµα που απαιτείται
για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Το διάστηµα αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Αρχή της ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας

Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου παίρνονται τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα, ώστε τα ∆ΠΧ να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο
τρόπο, που να εξασφαλίζεται η ενδεδειγµένη ασφάλεια των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως η προστασία τους από µη εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
Αρχή της Λογοδοσίας
Ο ∆ήµος Αλµωπίας φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των ∆ΠΧ και είναι σε θέση
να αποδείξει τη συµµόρφωσή του µε τις αρχές του GDPR, ενώπιον των εποπτικών
αρχών και των δικαστηρίων

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ∆ήµος Αλµωπίας συλλέγει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας και τα
διατηρεί σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή και χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό
πολιτικών, διαδικασιών και τεχνολογίας για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας
θα παραµείνουν εµπιστευτικές και ασφαλείς.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
Αλµωπίας, περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Επισηµαίνουµε ότι ∆ήµος Αλµωπίας χρησιµοποιεί στην ιστοσελίδα του "cookies".
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα cookies, µπορείτε να ενηµερωθείτε από τους Όρους
Χρήσης στην ιστοσελίδα του (https://www.dimosalmopias.gov.gr).

ΠΗΓΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Τα ανωτέρω αναφερόµενα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται κατά
κύριο λόγο από εσάς τους ίδιους ή από εξουσιοδοτηµένα από εσάς πρόσωπα, αλλά σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις συλλέγονται από τρίτους (που έχουν έννοµο συµφέρον),
από βάσεις δεδοµένων, από άλλες δηµόσιες αρχές ή και από δηµόσια προσβάσιµες
πηγές.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ∆ήµος Αλµωπίας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.
7 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων, συλλέγει αποκλειστικά και µόνο
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρµοδιοτήτων του.
Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν περιλαµβάνει την
αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων ή την κατάρτιση προφίλ, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 22 (1) και (4) του ΓΚΠ∆.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΩΝ

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Για να είναι η επεξεργασία νόµιµη βάσει του Γενικού Κανονισµού ο ∆ήµος
Αλµωπίας βασίζεται στην εκπλήρωση µιας προϋπόθεσης, νοµιµότητας της
επεξεργασίας προτού προβεί σε επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η νοµική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι:
το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία β, γ και ε του ΓΚΠ∆ ήτοι:
- η εκτέλεση σύµβασης εργασίας ή συνέχιση αυτής ή ενεργειών προπαρακευαστικών
αυτής άρθρο 6 παρ. 1(β)
- η συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση άρθρο 6 παρ.1 (γ)
- για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την
άσκηση δηµόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί άρθρο 6 παρ.1 (ε)
Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιηµένη περιήγηση στον
διαδικτυακό τόπο µας, η νοµική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ.
1 (α) του ΓΚΠ∆.

Η νοµική βάση για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχεία β, ζ και ι του ΓΚΠ∆ ήτοι:
- για την εκτέλεση νόµιµων υποχρεώσεων που ορίζονται από την εργατική νοµοθεσία
και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας άρθρο 9 παρ.2 (β)
- για λόγους ουσιαστικού δηµόσιου συµφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή
κράτους µέλους, άρθρο 9 παρ. 2 (ζ)
-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο
συµφέρον, για σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς
σκοπούς βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους µέλους άρθρο 9 παρ. 2 (ι)

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Ο ∆ήµος Αλµωπίας διατηρεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, µόνο για το
διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, όπως ορίζει κατά
περίπτωση η ισχύουσα νοµοθεσία, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καθηκόντων του
και της άσκησης της δηµόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, επίσης για όσο
χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών
αξιώσεων.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Ο ∆ήµος Αλµωπίας δεν µοιράζεται τα δεδοµένα του, παρά µόνο όταν αυτό είναι
απαραίτητο για την διεκπεραίωση εφαρµοζόµενων διαδικασιών ή για την εκπλήρωση
µιας υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον νόµο. Ο Δήμος Αλμωπίας, σε καμία
περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί προσωπικά
σας δεδομένα, που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά
την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και
αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.
Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Δήμος Αλμωπίας,
τότε με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών υπογράφεται σύμβαση εμπιστευτικότηταςεχεμύθειας ή οι όροι αυτής της σύμβασης ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης

Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για
την εφαρµογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων,
κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR και να
διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων.

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο ∆ήµος Αλµωπίας δεν διαβιβάζει απευθείας δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας
σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το
ισχύον κανονιστικό ή νοµοθετικό πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία σε
µια τρίτη χώρα είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε το επίπεδο προστασίας
δεδοµένων στην Ευρώπη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Έχετε τα παρακάτω δικαιώµατα, σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆:
•

∆ικαίωµα ενηµέρωσης / ∆ιαφάνεια : Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 12
ΓΚΠ∆, το δικαίωµα ενηµέρωσης δηλαδή να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα
δεδοµένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο, όπως αναφέρουµε παραπάνω σε
απλή γλώσσα

•

∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης :Έχετε το δικαίωµα ανά πάσα
στιγµή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των
δεδοµένων δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Στην περίπτωση αυτή, η
επεξεργασία που προηγήθηκε της ανάκλησης/απόσυρσης της συγκατάθεσής σας δεν
επηρεάζεται και είναι καθόλα νόµιµη σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 ΓΚΠ∆.

•

∆ικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 15
ΓΚΠ∆, το δικαίωµα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωµα πρόσβαση, δηλαδή να
πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες
προσωπικών δεδοµένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται
να κοινοποιηθούν τα δεδοµένα, το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα αποθηκευτούν
αυτά, κλπ

•

∆ικαίωµα διόρθωσης, Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 16 ΓΚΠ∆. το δικαίωµα
να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδοµένων καθώς και τη συµπλήρωση
ελλιπών δεδοµένων που σας αφορούν.

•

∆ικαίωµα διαγραφής (δικαίωµα στη λήθη): Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο
17 ΓΚΠ∆, το δικαίωµα να ζητήστε να διαγραφούν τα δεδοµένα προσωπικού σας
χαρακτήρα από τα αρχεία µας, εφόσον όµως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον
απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδοµένων σας δεν απαιτείται προκειµένου να
συµµορφωθούµε µε τις έννοµες υποχρεώσεις µας ή για την προάσπιση των έννοµων
συµφερόντων µας ενώπιον των ∆ικαστηρίων.

•

∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρου 18
ΓΚΠ∆, το δικαίωµα να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού σας χαρακτήρα, όταν αµφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία
είναι παράνοµη, τα δεδοµένα δεν χρειάζονται πλέον, έχετε αντιρρήσεις ως προς την
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία σε περίπτωση αµφισβήτησης της ακρίβειας των
δεδοµένων σας

•

∆ικαίωµα φορητότητας,: Έχετε, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ΓΚΠ∆, το
δικαίωµα να ζητήσετε τη µεταφορά των δεδοµένων σας σε δοµηµένο και κοινώς
χρησιµοποιούµενο µορφότυπο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας .

•

•

∆ικαίωµα στην ανθρώπινη παρέµβαση : Έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε
αντιρρήσεις όταν µια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ, και η
απόφαση αυτή παράγει έννοµα αποτελέσµατα ή σας επηρεάζει σηµαντικά. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, εµείς δεν προβαίνουµε σε αποκλειστικά αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία των δεδοµένων σας και σας εγγυόµαστε ότι σε όλα τα στάδια η
επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε ανθρώπινη παρέµβαση σύµφωνα µε
το άρθρο 22 ΓΚΠ∆.
∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε, το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των δεδοµένων σας ανά πάσα στιγµή και για λόγους που σχετίζονται µε
την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο ε΄ ΓΚΠ∆,
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον
∆ήµο Αλµωπίας, εγγράφως, µε την αποστολή ταχυδροµικής επιστολής, στη

διεύθυνση: Πλατεία Αγγέλη Γάτσου – Αριδαία Τ.Κ. 58400, τηλ. 2384350210 ή µε
την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Ο ∆ήµος Αλµωπίας θα απαντήσει στο αίτηµά σας εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσµίας για
την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήµατός σας, θα σας ενηµερώσουµε
σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση
της προθεσµίας.
Ο ∆ήµος Αλµωπίας έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων µε τις
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠ∆, µε τον οποίο
µπορείτε
να
επικοινωνήσετε
µέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
dpo.law.km@gmail.com
Επίσης, έχετε το δικαίωµα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή
ηλεκτρονικά (www.dpa.gr ή µε email στη διεύθυνση complaints@dpa.gr) ή µε
άλλους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Η κατά τα ανωτέρω ενηµέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούµενη ενηµέρωσή σας για
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων.
Η παρούσα ενηµέρωση και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε αυτήν,
επανεξετάζονται και αναθεωρούνται περιοδικά, όπου απαιτείται, από τον ∆ήµο
Αλωπίας σύµφωνα µε την Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων .
Παρακαλώ, να ανατρέχετε στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλµωπίας για να
ενηµερωθείτε σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγµατοποιείται.
Ο ∆ήµος Αλµωπίας δεσµεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενηµερώσεις των
επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδα του µε κάθε πρόσφορο µέσο, σε
συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισµός Προστασίας
∆εδοµένων της ΕΕ 679/2016.
Η τελευταία ενημέρωση έγινε την 10-8-2019.

