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Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να 

διαφοροποιηθεί χωρίς πρότερη ενημέρωση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εκάστοτε αλλαγές στα εθνικά και ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια καθώς και σε 

πιθανές εσωτερικές αλλαγές. Συνεπώς σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε την 

εκάστοτε ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί βάσει του Άρθρου 4 

Κανονισμού ΕΕ 2016/6791, Ν. 4624/20192 
 

«Υποκείμενο»  είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα 

συλλέγονται και επεξεργάζονται. (Άρθρο 4.1 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (εφεξής «ΔΠΧ») Κάθε πληροφορία που 

αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των 

δεδομένων»), 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. (Άρθρο 4.1 

Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«επεξεργασία»: 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 (Άρθρο 4.2 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: 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, (Άρθρο 4.7 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

                                                 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (5/2/2018) 
2 

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,1

27,247,242 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,127,247,242
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,127,247,242
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«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό 

του υπευθύνου επεξεργασίας. (Άρθρο 4.8 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος 

φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε 

πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με 

το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων 

ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, (Άρθρο 4.9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 

φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον 

εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του 

υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα 

να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. (Άρθρο 4.10 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679) 

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 

συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των 

δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν, (Άρθρο 4.11 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που 

οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας 

κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, (Άρθρο 4.12 

Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το 

σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε 

λειτουργική ή γεωγραφική βάση. (Άρθρο 4.6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

«ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο 

ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο 

υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, 

εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και 

υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. 

(Άρθρο 4.5 Κανονισμού ΕΕ 2016/679) 

 

 Η ΕΘΑΑΕ ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» 
 



   

 

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)    σ ε λ ί δ α  4 | 15 

 

H Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και 

λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Διοικείται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 

10 Καθηγητές Πανεπιστημίων, καθώς και εκπροσώπους των μη ακαδημαϊκών 

ερευνητικών κέντρων, των Επιμελητηρίων και των φοιτητών και σπουδαστών της 

χώρας. Η ΕΘΑΑΕ είναι διοικητικά αυτόνομη, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας 

ως προς τη νομιμότητα των πράξεων της και είναι υπεύθυνη σε εθνικό επίπεδο για τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 

 Επικοινωνία 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:  

 

Διεύθυνση: Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα 

Τηλέφωνο:  +30 210 9220944, ΦΑΞ: +30 210 9220143 

Πληροφορίες-Γραμματεία: e-mail: ethaaesecretariat@ethaae.gr 

Τεχνική υποστήριξη: support@ thaae.gr 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)  

Όνομα : Αθανάσιος Γουδόσης,  

Τηλ. +30 210 9220944, εσωτ. 106  

e-mail: dpo @ ethaae.gr 

 Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Συμμόρφωσης  
 

Αυτό το έγγραφο επιδιώκει να δηλώσει τη συμμόρφωση του Δικτυακού Τόπου (www. 

ethaae.gr) της ΕΘΑΑΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 

2016/679 

Η ΕΘΑΑΕ συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 

προστασίας δεδομένων, ιδιωτικότητας και ασφάλειας (συλλογικά αναφερόμενοι ως 

«απαιτήσεις» του (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, οφείλουμε να 

συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα είδη πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων των «προσωπικών δεδομένων», όπως αυτά ορίζονται στον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να αφορούν, χρήστες υπηρεσιών, προμηθευτές, εργαζομένους (τρέχοντες, 

προηγούμενους και υποψήφιους) και άτομα με τους οποίους το προσωπικό μας 

επικοινωνεί. Επιπροσθέτως, το προσωπικό μας μπορεί να υποχρεούται περιστασιακά 

mailto:adipsecretariat@ethaae.gr
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να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ορισμένα είδη προσωπικών δεδομένών 

προκειμένου η ΕΘΑΑΕ να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας η 

κανονιστικού πλαισίου.  

 

 Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
(εφεξής «ΔΠΧ»)  

 

Ο τύπος και το εύρος των χρησιμοποιούμενων ΔΠΧ σας διαφέρει ανάλογα με την 

αλληλεπίδραση που έχετε με το Δικτυακό Τόπο (www.ethaae.gr) της ΕΘΑΑΕ ( δηλ. 

επισκέπτης, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail.) 

 Σε κάθε περίπτωση η ΕΘΑΑΕ με την άδεια σας επεξεργάζεται μόνο τα κατά περίπτωση 

απαραίτητα ΔΠΧ σας και μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, Με το πέρας 

αυτού του χρονικού διαστήματος επιστρέφονται, καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο 

(π.χ. καταστροφέας εγγράφων) (Άρθρο 13, (ΕΕ) 2016/679) ή προωθούνται σε τρίτους 

σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας.  

 

ΔΠΧ Επισκεπτών της σελίδας μας που ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε 

όπως εμφανίζονται και στους όρους χρήσης της ΔΠ της ΕΘΑΑΕ είναι:  

 Καταγραφή της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Internet (IP) των επισκεπτών για 

λόγους ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΘΑΑΕ. 

Επισημαίνεται ότι οι διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Internet (IP) των επισκεπτών 

καταγράφονται και από το του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΠΕΘ. 

 Των τεχνολογιών (HTTP) cookies και Google Analytics. Τα cookies είναι μικρά 

αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον Η/Υ σας σε ειδικούς χώρους 

που ελέγχονται από τον φυλλομετρητή (browser) σας κάθε φορά που 

επισκεπτόσαστε μία ΔΠ. Δεν έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα 

αρχεία σας και οι λόγοι χρησιμοποίησης τους είναι η βελτίωση και η 

στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται 

μέσω της ΔΠ. Τα στοιχεία που ενδέχεται να καταγράφονται στα cookies είναι 

είτε τεχνικού τύπου, (π.χ. ο τύπος του φυλλομετρητή (browser), το είδος του 

υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα), είτε στατιστικής ανάλυσης (η 

δραστηριότητα του επισκέπτη στην ΔΠ της ΕΘΑΑΕ). Επισημαίνουμε ότι οι 

φυλλομετρητές (browsers) προσφέρουν τη δυνατότητα προειδοποίησης για 

την χρησιμοποίηση cookies από την ΔΠ της ΕΘΑΑΕ και προσφέρουν την 

επιλογή μερικής ή ολικής άρνησης χρησιμοποίησης τους. Σε περίπτωση 

μερικής ή ολικής άρνησης χρησιμοποίησης των cookies ενδέχεται να 

υπάρξουν δυσλειτουργίες στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΔΠ. Τέλος, η 

ΕΘΑΑΕ ενδέχεται να επεξεργαστεί τμήμα ή το σύνολο των παραπάνω 

στοιχείων για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 
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 Εφόσον επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμφωνείται για την εκούσια 

και ανεπιφύλακτη αποστολή του ονόματος σας και της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας στην ΕΘΑΑΕ.  

 Νομικό πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων 

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί 

προκειμένου να πληροί: 

 Τον υπ’αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  

 Άρθρο 6 (ε), Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Δημόσιων Υπηρεσιών και 

Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας ΕΘΑΑΕ  

 Άρθρο 9 (β),(ζ) Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Δημόσιων Υπηρεσιών 

 Κανονιστικό Πλαίσιο ΕΘΑΑΕ (όπως ορίζεται από τις διατάξεις των Ν. 3374/2005, Ν. 

4009/2011, Νόμος 4115/2013 ) 

 Το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

 Εφαρμοστέο δίκαιο: Η παρούσα Δήλωση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

Ελληνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς  

Αρχές νομιμότητας επεξεργασίας ΔΠΧ που πληροί η ΕΘΑΑΕ  
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5, του (ΕΕ) 2016/679, προκειμένου να είναι νόμιμη η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει η επεξεργασία να διέπεται από 

συγκεκριμένες αρχές. Αυτές είναι: 

  1) Η αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη αυτή αρχή, τα δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και 

θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η 

διαφάνεια απαιτεί η ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα 

προσβάσιμη, κατανοητή, με σαφή και απλή διατύπωση. 

  2) Η αρχή του περιορισμού του σκοπού, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει 

να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς 

αυτούς. 

  3) Η αρχή της αναλογικότητας «ελαχιστοποίηση των δεδομένων», σύμφωνα με την 

οποία τα δεδομένα θα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους 

επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας. 
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  4) Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα θα 

πρέπει να είναι ακριβή, να επικαιροποιούνται και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών σε σχέση με τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων. 

  5) Η αρχή της «ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας», σύμφωνα με την οποία τα 

δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την 

ασφάλεια και προστασία τους από παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή 

φθορά τους. 

  6) Η αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας «περιορισμός 

της περιόδου αποθήκευσης», σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να 

τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων 

μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. 

  7) Η αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξει τη συμμόρφωσή με τον Κανονισμό ενώπιον των εποπτικών αρχών και των 

δικαστηρίων. 

 Εχεμύθεια & Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων 
σας 

Αποδέκτες και επεξεργαστές των δεδομένων σας είναι το προσωπικό της ΕΘΑΑΕ και 

των συμβεβλημένων/ συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξής/συντήρησης/μεταφοράς ή δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες τηρούν την 

αρχή του απορρήτου.  

Δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε ΔΠΧ δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός από τις 

περιπτώσεις που είμαστε νομικά/διοικητικά υπόχρεοι, είμαστε υποχρεούμενοι για 

τεχνικούς λόγους, για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της 

ασφάλειας της  ΕΘΑΑΕ, των υπαλλήλων της ή τρίτων προσώπων, (π.χ. κάμερες 

ασφαλείας), ή την ενέργεια που απαιτεί μια Δημόσια ή Εποπτική Αρχή. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων από/προς τρίτους: 

 τα επεξεργαζόμενα δεδομένα είναι μόνο τα απολύτως αναγκαία  

 συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη, θεμιτή και διαφανή 

επεξεργασία τους 

 Τα δικαιώματά που έχετε βάσει του κανονισμού ΓΚΠΔ, 
ΕΕ 2016/679 
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Άρθρο 13 

«Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από 

το υποκείμενο1 των δεδομένων»  
 

1 «υποκείμενο»  είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα 

συλλέγονται και επεξεργάζονται,  

1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των 

δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο 

υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά 

περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, 

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, 

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, 

δ) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα 

συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, 

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, 

στ) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη 

ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις 

διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 

δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για 

να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. 

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας: 

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω 

διάστημα, 

β) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 

περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή 

δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα 

των δεδομένων, 

γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο 

άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη 

συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 
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δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

ε) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή 

συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο 

το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων 

αυτών, 

στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική 

που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 

λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 

Άρθρο 15 

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το 

δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή 

πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους 

αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που 

καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο 

των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των 

δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, 

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική 

που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν 

λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 
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2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε 

διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για 

τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση. 

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται 

να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας  μπορεί 

να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των 

δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των 

δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή 

που χρησιμοποιείται συνήθως. 

4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

Άρθρο 16 

Δικαίωμα διόρθωσης 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς 

της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη 

συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω 

συμπληρωματικής δήλωσης. 

Άρθρο 17 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας  υποχρεούται να 

διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν 

ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους 

σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε 

επεξεργασία, 

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η 

επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 

παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 

21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία 

ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 

21 παράγραφος 2, 

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί 

νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην 

οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας  
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στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την 

προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1. 

2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας  έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να 

διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας , 

λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει 

εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους 

υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους 

επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή 

αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη: 

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος 

στην ενημέρωση, 

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας  ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 

της επεξεργασίας, 

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 

το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3, 

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το 

άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη 

σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή 

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Άρθρο 18 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το 

υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη 

διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον 

περιορισμό της χρήσης τους, 
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γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας  δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται 

από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη 

νομικών αξιώσεων, 

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι 

λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου 

των δεδομένων. 

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν 

λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται 

επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη 

θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των 

δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού 

δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. 

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της 

επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας. 

Άρθρο 19 

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας 

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που 

διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 

σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη 

προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων 

σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

Άρθρο 20 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο 

επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από 

μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα 

σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: 

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 

στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 
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2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα 

με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την 

απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο 

επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την 

επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται 

προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

Άρθρο 23 

Περιορισμοί 

 

1. Το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας  ή ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να περιορίζει μέσω 

νομοθετικού μέτρου το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων 

που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στο άρθρο 34, καθώς και στο άρθρο 5, 

εφόσον οι διατάξεις του αντιστοιχούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22, όταν ένας τέτοιος περιορισμός σέβεται την 

ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και 

αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση: 

α) της ασφάλειας του κράτους, 

β) της εθνικής άμυνας, 

γ) της δημόσιας ασφάλειας, 

δ) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 

αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας 

από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών, 

ε) άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους 

μέλους, ιδίως σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος της 

Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, 

δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής 

ασφάλισης, 

στ) της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών 

διαδικασιών, 

ζ) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης παραβάσεων 

δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 

η) της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της κανονιστικής λειτουργίας που 

συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) και ζ), 
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θ) της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών τρίτων, 

ι) της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων. 

2. Ειδικότερα, κάθε νομοθετικό μέτρο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 

περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις τουλάχιστον, ανάλογα με την περίπτωση, όσον 

αφορά: 

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας ή τις κατηγορίες επεξεργασίας, β) τις κατηγορίες 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) το πεδίο εφαρμογής των περιορισμών που 

επιβλήθηκαν, 

δ) τις εγγυήσεις για την πρόληψη καταχρήσεων ή παράνομης πρόσβασης ή 

διαβίβασης, 

ε) την ειδική περιγραφή του υπευθύνου επεξεργασίας ή των κατηγοριών των 

υπευθύνων επεξεργασίας, 

στ) τις περιόδους αποθήκευσης και τις ισχύουσες εγγυήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη 

φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας ή τις κατηγορίες 

επεξεργασίας, 

ζ) τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 

δεδομένων και 

η) το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να ενημερώνονται σχετικά με τον 

περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του 

περιορισμού. 

Γενικά και απορρέοντα δικαιώματα 

 

 Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή 

να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα 

της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.  

 Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι για κάποιο λόγο με τον τρόπο που συλλέγουμε, 

επεξεργαζόμαστε ή μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα 

επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε.  

 Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-

3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 

6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr 

 Πληροφορίες για την παρούσα έκδοση 
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα 

Δήλωση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση 

προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα 

μας. Συνεπώς θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε 

για την τρέχουσα Δήλωση Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, ΕΕ 2016/679. 
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