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Η  πξνζηαζήα ησλ πξνζσπηθσ́λ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο εήλαη 

ζεκαληηθή γηα ην Γήκν Αικσπίαο. Η παξνπ́ζα πνιηηηθέ ελεκεξσ́λεη ην ρξήζηε 

γηα ηηο πξαθηηθέο ζπιινγέο πιεξνθνξησ́λ ηνπ Γήκν 

Αικσπίαοπεξηιακβάλνληαο ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πν π ελδέρεηαη λα 

ζπιιέγεη, λα δηαηεξεή , λα επεμεξγάδεηαη , ην ζθνπν́ ζπιινγέο ηνπο , ηηο 

θαηεγνξίεο πξνζώπσλ ζηα νπνία γλσζηνπνηνύληαη ηα δεδνκέλα θαη ηα 

δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο . Ο Γήκνο Αικσπίαοθαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 
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πξνζπάζεηα γηα ηελ πξ νζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε , ππό 

ηελ πξνπ̈πν́ζεζε, όηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ καο παξέρεη είλαη αθξηβή θαη 

αιεζή. Δπίζεο, πεξηγξάθεη νξηζκέλα από ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ν Γήκνο 

Αικσπίαοιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ην απν́ξξεην ησλ δεδνκέλσλ 

θαη παξέρεη νξηζκέλεο εγγπέζεηο γηα ελέξγεηεο πνπ ν Γήκνο Αικσπίαοδελ ζα 

πξάμεη.  

 

Ννκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην  

Ο Γήκνο ζην πιαήζην ηεο ππνρξέσζεοθάζε Ν .Π.Γ.Γ. λα δηαηεξεή δηαδηθηπαθν́ 

ηόπνειεθηξνληθήοδηαθπβέξλεζεο (αξζξ. 35 Ν. 4727/2020, δεκνζ. ζε ΦΔΚ 

184/Α’/23.09.2020), ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ αθνξνύλ ην ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο , γηα ηελ ελάζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ λνκηθώλ ππνρξεώζ εώλ ηνπ . Γηα 

ηνπο ζθνπνπ́ο ηεο παξνπ́ζαο ν Γήκνο Αικσπίαο αλαθέξεηαη σο «Υπεύζπλνο 

Δπεμεξγαζίαο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 αξ. 7 ηνπ ΓΚΠΓ 

Η δηαρεήξηζε θαη πξνζηαζήα ησλ πξνζσπηθσ́λ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε 

ηεο ηζηνζειήδαο ππν́θεηηαη ζηνπο παξν́λη εο ν́ξνπο θαζσ́ο θαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ . Οη παξν́ληεο ν́ξνη δηαηππσ́λνληαη ιακβαλνκέλσλ ππν́ςε 

ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ Γηαδηθηύνπ 

όζν θαη ηνπ ππάξρνληνο πιέγκαηνο λνκηθώλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά  κε ηα 

δεηήκαηα απηά.  

Ο Γήκνο Αικσπίαο δελ πξν́θεηηαη λα πξνβεή ζε νπνηαδέπνηε αζέκηηε 

θαη ρσξήο ηελ πξνεγνπ́κελε έγθξηζε ηνπ ρξήζηε πξνο ρξέζε , αθνινπζώληαο 

ηηο αξρέο ηεο πξνζηαζήαο ησλ πξνζσπηθσ́λ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απν́ 

ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο . Ο ηζηόηνπνο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο κε θαλέλαλ ηξν́πν , δελ απνθαιπ́πηεη , δεκνζηνπνηεί, αληαιιάζζεη ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ  εκπηζηεύνληαη νη ρξήζηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο. Δπηπιένλ, δελ δηαλέκεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

ρξεζηώλ ηνπ ζε θαλέλα άιιν νξγαληζκό ή ζπλεξγάηε πνπ δελ ζπλδέεηαη καδί 

ηνπ, ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζπ́λζεηο, ή γεληθά νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά ηνπο ρξήζηεο ηνπ.  
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Σπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  

Ο Γήκνο Αικσπίαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο η νπ ζπιιέγεη ηα παξαθάησ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα:  

 

Δεδομένα Τασηοποίηζης : Όλνκα, Δπώλπκν, Παηξώλπκν, Μεηξώλπκν, Όλνκα 

ρξήζηε, Α.Γ.Τ., Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., εκεξνκελία γέλλεζεο, ηόπνο γέλλεζεο.  

 

Δεδομένα Επικοινωνίας : Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε , Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, Αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ . Γεδνκέλα πνπ πθίζηαληαη ζε 

επηζπλαπηόκελα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ππνβνιή κηαο αίη εζεο. Γεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηξίηνπο , όπσο ι.ρ εκεξνκελία 

ζύζηαζεο επηρείξεζεο , κέιε δηνίθεζεο επηρείξεζεο θιπ . Οπηηθναθνπζηηθό 

πιηθό: θσηνγξαθίεο θαη εηθόλεο εθδειώζεσλ .ΟΓήκνο Αικσπίαοδε ζπιιέγεη , 

νύηε απνθηά πξόζβαζε κε θαλέλαλ ηξόπν , κέζσ ηε ο ηζηνζειίδαο ηνπ , ζε 

εηδηθέο θαηεγνξίεο («επαίζζεησλ») πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνύλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ . H επίζθεςε 

ζηνλ δηθηπαθν́ ην́πν ηνπ Γήκνπ Αικσπίαοδελ πξνπ̈πνζέηεη νπσζδέπνηε ηελ 

παξνρή από ην ρξήζηε ή επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο νπνηνπδήπνηε είδνπο 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ . Σε αξθεηέο πεξηπησ́ζεηο , όκσο, είλαη απαξαίηεηε ε 

παξνρή, από ην ρξήζηε /επηζθέπηε εμ ηδίσλ , νξηζκέλσλ πξνζσπηθώλ ηνπ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία ππνδεηθλύνληαη ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

 

Σπιινγή θαη ζθνπνί ρξήζεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  

Η πνιηηηθή απηή ελεκεξώλεη γηα ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη  πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ , από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, αλαθέξνληαο αλά θαηεγνξία ηα δεδνκέλα πνπ πηζαλόλ λα ζπιιέγεη , 

λα απνζεθεπ́εη , λα επεμεξγάδεηαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ , ην ζθνπν́ 

ζπιινγήο-απνζήθεπζεο-επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξήεο πξνζσ́πσλ πνπ νη 

πιεξνθνξίεο αθνξνύλ θαη ηα ηξίηα πξόζσπα ζηα νπνία δπλαηόλ λα 
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γλσζηνπνηνύληαη ηα δεδνκέλα θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ ηα θπζηθά 

πξόζσπα σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Ο Γήκνο Αικσπίαο θαηαβάιιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 

ρξεζηώλ/επηζθεπηώλ ηεο ηζηνζειίδαο , εθόζνλ ηα ζηνηρεία πνπ νη ηειεπηαίνη 

παξέρνπλ εήλαη αθξηβέ θαη αιεζέ.  

Η πνιηηηθή απηή, επηπιένλ, πεξηγξάθεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ηα 

κέηξα αζθαιείαο πνπ ν Γήκνο Αικσπίαο ιακβάλεη γηα λα πξνζηαηεπ́ζεη ην 

απόξξεην ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη απαξηζκεή ελδεηθηηθά ηηο εγγπέζεηο 

γηα δξαζηεξην́ηεηεο θαη ελέξγεηεο απν́ ηηο νπν ίεο ν Γήκνο Αικσπίαο ζα απέρεη. 

Η ρξέζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνπ́ ραξαθηέξα έ κε , πνπ ζπιιέγεη ν Γήκνο 

από ηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο, εμππεξεηεί ηνπο παξαθάησ ζθνπνύο, ήηνη 

1
νλ

) Βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ : Τηο πιεξνθνξήεο 

απηέο ν Γήκνο Αικσπίαο πξόθεηηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κόλν γηα ηνπο 

ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ θαη γηα λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο θαη 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο πιεξνθνξήεο. Δπίζεο, ζα ηηο ρξεζηκνπνηέζεη γηα λα 

πξνζαξκόζεη ην πεξηερόκ ελν ηνπ δηθηπαθνπ́ ην́πνπ ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ 

θαη επηζθεπηώλ θαη γηα λα βειηησ́ζεη ηε ζπ́λζεζε , ηηο κεηαβνιέο θαη ηε 

δπλακηθή ηνπ.  

2
νλ

) Νόκηκε ρξήζε : ν Γήκνο Αικσπίαο κπνξεί λα ζπιιέγεη , 

απνζεθεύεη, απνθαιύπηεη θαη ελ γέλεη επεμεξγάδεηαη θ αη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο , όηαλ απηό απαηηείηαη από 

ηνλ ΓΚΠΓ θαη/ή από ηνλ Νόκν, ή όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην , πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεύεη ή λα π πεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ  θαη ησλ 

ρξεζηώλ/επηζθεπηώλ.  

3
νλ

) Παξνρή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ , κέζσ δηαδηθαζίαο 

ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε: Τηο πιεξνθνξήεο απηέο ν Γήκνο Αικσπίαο πξόθεηηαη λα 

ηηο ρξεζηκνπνηέζεη γηα ην ζθνπν́ ηεο δηεθπεξαήσζεο ειεθηξνληθέο αήηεζεο ηνπ 

ρξήζηε θαη επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζα ηηο δηαβηβάζεη ζηηο αξκν́δηεο 

Υπεξεζίεο/Τκήκαηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε ζθνπν́ ηε ρνξέγεζε ςεθηαθσ́λ έ 

ρεηξόγξαθσλ πηζηνπνηεηηθσ́λ.  
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4
νλ

) Δπηθνηλσλία κε ηνπο δεκόηεο/πνιίηεο: Τηο πιεξνθνξήεο απηέο ν 

Γήκνο Αικσπίαο πξόθεηηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο 

επηθνηλσλίαο η νπ κε ηνπο δεκόηεο ηνπ, ηνπο θαηνίθνπο θαη επζηθέπηεο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο ή ηνπο πνιίηεο γεληθά, κε νπνηνδέπνηε κέζν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαρπδξνκείνπ , ειεθηξνληθoύ ηαρπδξνκείνπ , 

ηειεθώλνπ, θιπ.), γηα λα βνεζέζνπλ ην Γήκν Αικσπίαο λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

επηθνηλσλήζεη καδί κε ην ρξήζηε ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζ εο ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί από ην Γήκν Αικσπίαο ζην παξειζν́λ , 

παξέρνληαη ηώξα ή ζα παξαζρεζνύλ ζην κέιινλ.  

5
νλ

) Γηα ππνβνιέ θαηαγγειησ́λ : Γηα ηε δηεθπεξαήσζε 

θαηαγγειίαο/παξαπόλνπ ζηα πιαίζηα ή κε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο.  

6
νλ

) Γηα εζεινληηθέο δξάζεηο  θαη δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο: Τηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ν Γήκνο Αικσπίαο πξόθεηηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηα 

πιαίζηα επηθνηλσλίαο κε ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ 

γηα εζεινληηθέο δξάζεηο ή δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

Σηνλ ηζηόηνπό ηνπ ν Γήκνο Αικσπίαο απνζεθεύεη πξνζσπηθά δεδνκέλα κόλν 

γηα ηνλ ρξν́λν , ν νπνήνο εήλαη αλαγθαήνο γηα λα επηηειεζζεή κήα ππεξεζήα ηελ 

νπνία ν ρξήζηεο ή ν επηζθέπηεο ηνπ ηζηνηόπνπ δήηεζε ή γηα ηελ νπνία έδσζε 

ηελ έγθξηζέ ηνπ , ππό ηελ επηθύιαμε ησλ θαηά πεξίπησ ζε αληηζέησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ Νόκνπ, όπσο ζπκβαίλεη ζε ό,ηη αθνξά ζέκαηα ηα νπνήα δηέπεη 

ε εθάζηνηε νηθεήα λνκνζεζήα, νη δηάθνξεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θιπ.  

 

Γηαβίβαζε Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο  

Ο Γήκνο Αικσπίαο δελ δηαβηβάδεη πξνζσπ ηθά δεδνκέλα ζε ηξίηνπο , εθηόο αλ 

θάηη ηέηνην απαηηείηαη γηα λόκηκνπο ζθνπνύο , πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηα αηηέκαηαα ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο , εθόζνλ 

επηβάιιεηαη ή επηηξέπεηαη από ην Νόκν , ή αλ ν ηειεπηαίνο έρεη παξ άζρεη 

ξεηώο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε ηξίηνπο , 
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ζπλεξγάηεο, άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ΟΤΑ ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ηνπ 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα κε ζθνπν́ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ή ηνπ 

επηζθέπηε γηα έξεπλεο , εθδειώζεηο, δξάζεηο. Σε θάζε πεξήπησζε , ε πξν́ζβαζε 

ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε επηηξέπεηαη κν́λν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα ηα νπνία απαηηείηαη λα έρνπλ πξόζβαζε 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο ζπιινγήο , 

ρξήζεο θαη επεμεξγαζήαο ηνπο , όπσο απηή γλσζηνπνηείηαη κε ηελ παξνύζα 

πνιηηηθή πξνζηαζίαο.  

Σε νξηζκέλεο πεξηπησ́ζεηο , ν Γήκνο Αικσπίαο ελδέρεηαη λα κνηξαζηεί 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε κε άιι αλνκηθά πξόζσπα 

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαζεαπηά ή άιινπο Γεκν́ζηνπο Φνξεήο , Αξκόδηεο Αξρέο 

ή Παξόρνπο ππεξεζηώλ (ι.ρ. Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεο, Υπνπξγεία, θιπ) πνπ ζπλεξγάδνληαη καδή η νπ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε ή ζε θ πζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο , ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ζα ν Γήκνο Αικσπίαο ζα ελεκεξώζεη ην ρξήζηε ή ηνλ 

επηζθέπηε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζα ιάβεη ηελ πξνεγνπ́κελε ζπλαήλεζέ ηνπ , 

ζηηο πεξηπησ́ζεηο π νπ απηέ εήλαη αλαγθαήα θαη απαξαήηεηε . Τα άηνκα πνπ 

έρνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα είλαη ππνρξεσκέλα λα ηεξνύλ ηελ 

εκπηζηεπηηθόηεηα απηώλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ν Γήκνο Αικσπίαο ζα ιάβεη ν́ια 

ηα κέηξα γηα λα ηα δεζκεπ́ζεη πξνο ην ζθνπν́ απην́.  

 

Cookies 

Ο ηζηόηνπνο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί cookies 

σο κέξνο ηεο δηεπθν́ιπλζεο αιιά θαη ιεηηνπξγήαο ησλ ππεξε ζηώλ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ .Τα cookies είλαη αξρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ζθιεξό 

δίζθν ηνπ ππνινγηζηή  ζαο δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηπ́νπ , επηηξέπνληαο ζε 

ηζηνζειίδεο όπσο ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκν Αικσπίαο, λα ιεηηνπξγνπ́λ 

απξόζθνπηα θαη ρσξίο ηερληθέο αλσκαιίεο , λα ζπιιέγνληαη πνιιαπιέο 

επηινγέο ηνπ ρξήζηε , λα αλαγλσξήδνπλ ηνπο ζπρλνπ́ο ρξέζηεο , λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ηνπο ζε απηή . Με ηα παξαπάλσ cookies ν Γήκνο 
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Αικσπίαο κπνξεί λα πξνζθέξεηη ππεξεζίεο όπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ.  

 

Τι ζσμβαίνει εάν ο τρήζηης ή ο επιζκέπηης δεν επιθσμεί cookies; 

Δάλ δελ ζέιεη cookies, κπνξεί ν ρξήζηεο ή ν επηζθέπηεο λα ξπζκίζεη ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ έηζη ώζηε λα ηνλ πξνεηδνπνηεί θάζε θνξά πνπ έλα cookie 

απνζηέιιεηαη ζε απηόλ ή λα απελεξγνπνηήζεη ηε ιήςε όισλ ησλ cookies κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηέγεζέο ηνπ ζην δηαδήθηπν.  

Παξ’ όια απηά ν ρξήζηεο ή ν επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη πσο αλ επηιέμεη λα ε κπνδίδεη ηα cookies από ην λα απνζεθεπηνύλ 

ζηνλ ζθιεξν́ ηνπ δήζθν δελ ζα κπνξεή λα ρξεζηκνπνηέζεη θάπνηεο ππεξεζήεο 

ηνπ ηζην́ηνπνπ . Τα cookies δελ πξνθαινπ́λ βιάβεο ζηνπο ειεθηξνληθνπ́ο 

ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηώλ νύηε θαη ζηα αξρεία πνπ θπιάζζνληαη ζε απηνπ́ο.  

 

Τι είναι ηα webbeacons και πώς ηα τρηζιμοποιεί ο Δήμος Αλμωπίας; 

 Οξηζκέλεο από ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα ελεκεξσηηθά ει . κελύκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο κπνξεί λα πεξηέρνπλ ειεθηξνληθέο εηθόλεο πνπ νλνκάδνληαη 

webbeacons, γλσζηέο θαη σο αξρεία ηύπνπ GIF ελόο pixel, θαζαξά αξρεία 

ηύπνπ GIF ή εηηθέηεο pixel. Η ρξέζε ηνπο ζηνλ ηζην́ηνπν επηηξέπεη ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ επηζθεπηώλ πνπ έρνπλ πξ νζπειάζεη ηηο ζειίδεο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο. Η ρξέζε ηνπο ζηα απαληεηηθά ει . κελύκαηα θαη ζηα ελεκεξσηηθά 

δειηία επηηξέπεη ζην Γήκν Αικσπίαο λα κεηξέζεη πν́ζνη απν́ ηνπο ρξέζηεο 

έρνπλ δηαβάζεη ην πιηθό πνπ ν Γήκνο Αικσπίαο ζηέιλεη. Τα webbeacons 

επηηξέπνπλ ζην Γήκν Αικσπίαο λα αλαπηπ́μεη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξήεο 

ζρεηηθά κε δξαζηεξηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν ηνπο 

επηζθέπηεο/ρξήζηεο, ώζηε λα παξάζρεη πεξηζζόηεξν εμαηνκηθεπκέλν πιηθό . 

Γελ ρξεζηκνπνηνπ́ληαη γηα ηε λ πξνζπέιαζε πξνζσπηθσ́λ πιεξνθνξησ́λ ρσξήο 

ηε ζπγθαηάζεζέ ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε .  

 

Πόζο αζθαλή είναι ηα δεδομένα ηοσ τρήζηη ή ηοσ επιζκέπηη; 
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Ο Γήκνο Αικσπίαο πξνζπαζεί λα δηαηεξεί απζηεξά κέηξα αζθαιείαο θαη 

ειέγρσλ γηα ηελ πξνζηαζία η σλ πξνζσπηθσ́λ πιεξνθνξησ́λ ζαο , πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεή ε ζπκκν́ξθσζε κε ν́ιεο ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηέζεηο . 

Ο Γήκνο Αικσπίαο εθαξκόδεη κέηξα αζθαιείαο ζε ηερληθό θαη νξγαλσηηθό 

επίπεδν, κε ζθνπν́ ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιι έγεη, έλαληη ηεο 

όπνηαο εθνύζηαο ή αθνύζηαο απόπεηξαο , ρεηξηζκνύ, απώιεηαο, θαηαζηξνθήο ή 

γεληθόηεξα πξόζβαζεο από κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν . Τα κέηξα αζθαιεήαο 

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ππόθεηληαη ζε ζπλερείο επαλειέγρνπο θαη αλακνξθώζεηο , 

ζύκθσλα κε ηηο πιένλ πξν́ζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειήμεηο .  

Η πξν́ζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ππνθεηκέλνπ πεξηνξήδεηαη 

κόλν ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνύην ππαιιήινπο γηα λα παξάζρνπλ ζην 

ρξήζηε ή ζηνλ επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη νη νπνίνη 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα δεδνκέλα απηά . Έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θπζηθέο , 

ειεθηξνληθέο θαη δηαδηθαζηηθέο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο , νη νπνήεο 

ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο θαλνληζκνύο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ .  

Ο Γήκνο Αικσπίαο ιακβάλεη θάζε δπλαηή πξνθύιαμε , πξνθεηκέλνπ 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο λα εήλαη αζθαιέ . Δληνύηνηο, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ, δελ δπ́λαηαη λα εγγπεζεή ηελ πξνζηαζήα ησλ επηθνηλσλησ́λ έ ησλ 

απνζεθεπκέλσλ ζηνπο browsers ηνπ ζηνηρείσλ από ηπρόλ απζαίξεηε πξόζβαζε 

ηξίησλ κεξώλ.  

 

Πρόζβαζη ζηο διαδίκησο 

Σε πεξίπησζε επηθνηλσλίαο κε ην Γήκν Αικσπίαοκέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ , ηόηε 

κπνξεί πεξηζηαζηαθά ν Γήκνο λα ρξεζηκνπνηεί ει . ηαρπδξνκείν γηα λα 

επηθνηλσλήζεη καδί κε ηνλ επη ζθέπηε-ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ , εθόζνλ ν ρξήζηνο ην έρεη παξάζρεη απηνβνύισο .Ο ηειεπηαίνο 

πξέπεη λα γλσξίδεη όηη νη επηθνηλσλίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ , όπσο κελύκαηα 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θ .ιπ., δελ εήλαη αζθα ιείο εθηόο εάλ έρνπλ 

θξππηνγξαθεζεί. Ο Γήκνο Αικσπίαο δε θέξεη θακήα επζπ́λε γηα νπνηαδέπνηε 

κε εμνπζηνδνηεκέλε πξν́ζβαζε έ απσ́ιεηα ησλ πξνζσπηθσ́λ πιεξνθνξησ́λ ηνπ 

ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε πνπ εήλαη πέξα απν́ ηνλ έιεγρν ηνπ.  
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Πολιηική απορρήηοσ και Παιδιά:  

Η παξνπ́ζα ηζηνζειήδα έρεη ζρεδηαζηεή θαη πξννξήδεηαη γηα ρξέζε απν́ 

ελήιηθεο. Γηα αλήιηθν θάησ απν́ ην ειηθηαθν́ ν́ξην , από ην νπνίν απαηηείηαη ε 

γνληθή ζπλαίλεζε ζηε ρώξα ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε (άλσ ησλ 15 εηώλ γηα 

ην ειιεληθό δίθαην ), ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηνπο ν́ξνπο ηεο παξνπ́ζαο πνιηηηθήο 

απνξξήηνπ από θνηλνύ κε ην γνλέα ή ηνλ θεδεκόλα γηα λα βεβαησζεί όηη 

θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη  απηνύο ηνπο όξνπο . Δθόζνλ δηαπηζησζεί όηη ν Γήκνο 

Αικσπίαο έρεη ζπγθεληξώζεη πιεξνθνξίεο από αλήιηθν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ γνλέα έ ηνπ θεδεκν́λα ηνπ , ελώ ζα έπξεπε λα έρεη ιεθζεί ηέηνηα 

ζπγθαηάζεζε, ζα δηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξήεο ην ζπληνκν́ηεξν δπλαην́λ .  

 

Διεσθύνζεις IP:  

H δηεύζπλζε IP κέζσ ηεο νπνίαο ν Ηιεθηξνληθόο Υπνινγηζηήο (Η/Υ) ηνπ 

επηζθέπηε/ ρξήζηε/κέινπο έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

Ιζηνζειίδα/Δθαξκνγή, απνζεθεύεηαη θαη δύλαηαη λα αμηνπνηεζεί από ηελ 

ζειίδα, εάλ είλαη αλαγθαίν , ζηελ πεξήπησζε παξα βίαζεο ησλ Όξσλ Φξήζεο 

ηεο Ιζηνζειήδαο/Δθαξκνγήο εθ κέξνπο ηνπ επηζθέπηε/ρξήζηε/κέινπο.  

 

Επικοινωνία μέζω ηης πλαηθόρμας ηης ιζηοζελίδας:  

Σηελ πεξήπησζε πνπ θάπνηνο ρξέζηεο επηθνηλσλεή καδή κε ην Γήκν Αικσπίαο 

κέζσ ηεο θόξκαο επηθνηλσ λίαο ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξόπν , ε παξνρέ εθ 

κέξνπο ηνπ ρξήζηε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ γίλεηαη νηθεηνζειώο θαη 

απνθιεηζηηθά θαηά ηελ ειεύζεξε βνύιεζε ηνπ ρξήζηε . Ο Γήκνο Αικσπίαο ζα 

επεμεξγαζηεί ηα ελ ιν́γσ παξαζρεζέληα πξνζσπηθά δεδ νκέλα κόλν ζην βαζκό 

πνπ εήλαη απαξαήηεην γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπν́.  

 

Δίκησα Κοινωνικής Δικηύωζης:  

Δλδέρεηαη εληόο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαολα πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηόηεηα δηακνηξαζκνύ ζε Κνηλσληθά Γίθηπα θαη άιια ζπλαθή εξγαιεί α 

πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε ή ζηνλ επηζθέπηε λα κνηξαζηεή ηηο δξάζεηο ηνπ 
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εληόο ηεο Ιζηνζειίδαο κε άιιεο εθαξκνγέο , ηζηνζειίδεο ή καδηθά κέζα 

ελεκέξσζεο, θαη ην αληήζηξνθν . Η ρξέζε ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθσ́λ επηηξέπεη 

ηελ αληαιιαγέ πιεξνθνξ ηώλ κε ηνπο θίινπο ηνπ ρξήζηε ή ηνπ επηζθέπηε ηεο 

ηζηνζειίδαο έ ην γεληθν́ θνηλν́ , αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ απηόο έρεη 

θαζνξίζεη ζην πξνζσπηθό ηνπ πξνθίι . Σπλίζηαηαη ν ηειεπηαίνο λα αλαηξέμεη 

ζηηο πνιηηηθέο απνξξέηνπ απησ́λ ησλ ππεξεζησ́λ θν ηλσληθήο δηθηύσζεο γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ .  

 

Ειδικές Καηηγορίες Δεδομένων  

Ο Γήκνο Αικσπίαο ζπληζηά λα κελ ζηέιλεη ν ρξήζηεο ή ν επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο κέζσ ει . ηαρπδξνκείνπ θαη λα κελ απνθαιπ́πηεη κέζσ ρξέζεο ηεο 

πιαηθόξκαο επηθνηλσλίαο επαίζζεηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα . Η επεμεξγαζήα 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα απηήο ηεο θαη εγνξίαο δελ εμππεξεηεί ζε 

θακία πεξίπησζε ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο, όπσο απηόο νξίδεηαη παξαπάλσ.  

 

Η παρακολοσ́θηζη ηων επικοινωνιών  

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαοκαδί κε ην ρξήζηε ή ηνλ επηζθέπηε 

ηεο ηζηνζειίδαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεθσληθσ́λ ζπλνκηιησ́λ , ει. 

κελπκάησλ θ.ιπ.) δελ παξαθνινπζνπ́ληαη θαη δελ θαηαγξάθνληαη.  

 

Πνηα εήλαη ηα δηθαησ́καηα ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο;  

Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκόο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ [EU 

General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπσο ηζρύεη , ν 

ρξήζεο/επηζθέπηεο απνιακβάλεη ησλ παξαθάησ δηθαησκάησλ: 

α) ην δηθαήσκα πξν́ζβαζεο, 

β) ην δηθαήσκα δην́ξζσζεο,  

γ) ην δηθαίσκα δηαγξαθήο,  

δ) ην δηθαήσκα πεξηνξηζκνπ́ ηεο επεμεξγαζήαο , ε) ην δηθαήσκα ζηε δηαβήβαζε 

ησλ δεδνκέλσλ , ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο , όπσο 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 ζπλερίζεη ν Γήκνο Αικσπίαο λα ηα 

επεμεξγάδεηαη (ή λα ηα απνζεθεύεη),  

ζη) ην δηθαήσκα ελαληήσζεο θαη ην δηθαήσκα λα κελ ππν́θεη ηαη ν ρξήζηεο ζε 

απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη απηνκαηνπνηε κέλεο 

επεμεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, 

δ) ην δηθαήσκα ηεο θαηαγγειήαο ζηελ επνπηηθέ αξρέ.  

Γειαδή, ν ρξήζηεο ή ν επηζθέπηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβ εη, θαηόπηλ 

αίηεζεο, δσξεάλ πιεξνθόξεζε γηα ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα  πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα, πνπ ηνλ αθνξνύλ, λα πξνβάι εη, θαηόπηλ αηηήκαηνο , αληηξξήζεηο 

γηα ηελ επεμεξγαζήα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ, κε ηζρπ́ γηα ην κέιινλ 

θαη αλάθιεζε ηεο ζπλαήλεζέο ηνπ, θαζώο θαη , ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαήσκα δην́ξζσζεο , πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο , δηαβίβαζεο 

ησλ δεδνκέλσλ , δηαγξαθήο ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ θαη θαηαγγειίαο ζε 

επνπηηθή αξρή . Σπζηήλεηαη ηηο πεξηπησ́ζεηο ν ρξήζεο ή ν επηζθέπηεο λα 

απεπζύλεηαηεγγξάθσο κε ζρεηηθή πξσηόηππε επηζηνιή ή κέζσ ει. 

ηαρπδξνκείνπ ζηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 

πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ.  

 

Αλαζεσξήζεηο ηεο πνιηηηθήο 

Ο Γήκνο Αικσπίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί  ή λα ηελ αλαζεσξεί 

πεξηνδηθά ηελ παξνύζα πνιηηηθή, θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ  επρέξεηα. 

Σε πεξήπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνπ́λ αιιαγέο , ν Γήκνο Αικσπίαοζα 

θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ή αλαζεώξεζεο ζηελ παξνύζα 

πνιηηηθή θαη ε επηθαηξνπνηεκέλε πνιηηηθή ζα ηζρπ́εη γηα ην ρξήζηε ή ε 

επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο από ηελ εκεξνκελία απηή . Ο Γήκνο Αικσπίαο 

ελζαξξύλεηην ρξήζηε θαη ηνλ επηζθέπηε λα κειεηά θαηά πεξηόδνπο ηελ 

παξνύζα πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδεη αη εάλ ππ άξρνπλ ηπρόλ αιιαγέο 

ζηνλ ηξν́πν κε ηνλ νπνήν ν Γήκνο δηαρεηξηδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  

 

Δθαξκνζηέν δίθαην θαη Γηθαηνδνζία  
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Γηα νπνηαδέπνηε δηαθνξά πξνθπ́ςεη κεηαμπ́ επηζθέπηε θαη ρξέζηε θαη ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο εθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθό θαη αξκόδην 

δηθαζηήξην επίιπζεο ηεο δηαθνξάο είλαη ηα θαηά ηόπν θαη θαζ’ ύιε αξκόδηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Αξηδαίαο. Η ηζηνζειήδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ελδέρεηαη λα 

πεξηέρεη ζπλδέζκνπο (links) πξνο άιιεο ηζηνζειήδεο . Η παξνπ́ζα δέισζε πεξή 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηζρύεη κόλνλ όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε 

ηνπ ρξέζηε θαη επηζθέπηε ζηελ παξνπ́ζα ηζηνζειήδα αιιά θαη ζε άιιεο 

ηζηνζειίδεο πνπ δηαρεηξήδεηαη απνθιεηζηηθά είηε ν Γήκνο Αικσπίαο είηε 

άιιαλνκηθά πξόζσπα ηνπ Γήκνπ. Σε θακήα πεξήπησζε δελ επζπ́λεηαη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο παξνύζαο δηθηπαθήο πύιεο γηα ηνπο όξνπο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ άιισλ δηθηπαθώλ ηόπσλ , νη νπνήνη βξήζθνληαη ππν́ 

ηελ επζπ́λε ηξήησλ θνξέσλ (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα).  

 

Δπηθνηλσλία  

Ο Γήκνο Αικσπίαο γλσζηνπνηεί όηη έρεη νξίζεη Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ , ζηνλ νπνήν κπνξεή λα απεπζπ́λεη ην ππνθείκελν ησλ 

δηθαησκάησλ είλαη ν θνο. Δκκαλνπήι Αλη. Δκκαλνπειίδεο, Γξ.Ν. Γηθεγόξνο 

Αξείνπ Πάγνπ (ΑΜ ΓΣΔδ 202) -Γηαπηζηεπκέλνο Γηακεζνιαβεηήο (ΑΜ 

ΥπΓ/λεο 182), Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Ννκηθήο Α.Π.Θ.,  εδξεύσλ ζηελ 

Αξηδαία, νδόο 4
εο

 Ννεκβξίνπ, αξ. 3, Τ.Κ. 58400 θαηθάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, 

νδόο Πνιπηερλείνπ, αξ. 21, Τ.Κ. 54626, Θεζζαινλίθε, ηει. 

2384028400&2310650068, info@sinigoros.com. 

Δάλ ν ρξήζηεο ή επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδ αο έρεη εξσηέζεηο έ 

ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα πνιηηηθή , κπνξείλα ηηο απεπζύλε η 

δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Οη ζπλερεήο εμειήμεηο ζην 

Γηαδίθηπν γεληθόηεξα θαζηζηνύλ απαξαίηεηεο ηηο θαηά θαηξνύο πξνζαξκνγέο 

ησλ θαλν́λσλ καο πεξή πξνζηαζήαο δηθηπαθσ́λ δεδνκέλσλ . Ο Γήκνο 

Αικσπίαοεπηθπιάζζεηαη γηα ην δηθαίσκά ηνπ  λα πξνβαήλεη ζηηο εθάζηνηε 

ηπρόλ ελδεηθλπόκελεο κεηαβνιέο ησλ ελ ιόγσ θαλόλσλ αλά πάζα ζηηγκή .  

 

Γηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο  
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Σε πεξήπησζε πνπ ην ππνθείκελν ησλ δηθαησκάησλ ζεσξεή ν́ηη ε επεμεξγαζήα 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην αθ νξνά παξαβαήλεη ηνλ ΓΚΠΓ , έρεη δηθαίσκα λα 

ππνβάιεηε θαηαγγειία ζε επνπηηθή αξρή . Αξκόδηα επνπηηθή αξρή γηα ηελ 

Διιάδα είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ , ιεσθ. Κεθηζίαο, αξ. 1-3, Τ.Κ. 

11523, Αζήλα, https://www.dpa.gr/, ηει. 2106475600. 

 

Ο ππεύζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
 

Εμμανοσήλ Ανη. Εμμανοσηλίδης 

Δικηγόρος Αρείοσ Πάγοσ (A.M. 202 Δ..Εδ.)  
Διαπιζηεσμένος Διαμεζολαβηηής (Α.Μ. 182 Τπ. Δ/νης) – Τπεύθσνος Προζηαζίας Δεδομένων D.P.O. 

 Μεηαδιδακηορικός Ερεσνηηής Νομικής Θεζζαλονίκης, Δρ.Ν., Μ.Δ.Ε.  
Πνιπηερλείνπ 21, 6νο νξ., Τ.Κ. 54626, Θεζζαινλίθε, ηει. 2310650068 

4εο Ννεκβξίνπ 3, 3νο νξ., Τ.Κ. 58400, Αξηδαία, ηει. 2384028400 

Σαληαξόδα 3, Τ.Κ. 10564, 2νο νξ., Αζήλα ηει. 6947378996 

info@sinigoros.com / www.sinigoros.com 

Α.Φ.Μ. 135761209, Γ.Ο.Υ. Έδεζζαο 


