Πολιτική Απορρήτου
για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
κατά την οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης και άλλων δράσεων για την ΥΑΕ
του Τμήματος του Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ
της Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και επίσημου εκπροσώπου σε εθνικό επίπεδο
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Το κείμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση», εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε κατά την
οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και άλλων δράσεων της Υπηρεσίας μας, οι
οποίες αποσκοπούν στην προαγωγή των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της
Υπηρεσίας μας ως οργανικής μονάδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και ως επίσημου εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία (EU-OSHA) σε εθνικό επίπεδο.
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Δήλωση, αναφέρεται σε πληροφορίες
φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, επιχείρηση/φορέας εργασίας, ειδικότητα/επαγγελματική
ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), αριθμός fax,
ηλεκτρονική διεύθυνση, IP, υπογραφή κ.α. καθώς και σε φωτογραφίες όπου παρουσιάζεται η εικόνα όσων
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας, στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν
την ταυτότητα ενός συμμετέχοντα σε μια εκδήλωση ή μια δράση μας για την ΥΑΕ, ενός αποδέκτη της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας ή ενός επισκέπτη/ χρήστη των ιστοσελίδων της Υπηρεσίας μας.
Η νέα πολιτική απορρήτου μας είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση
(Πολιτική Απορρήτου) και να συναινέσετε στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων και άλλων
πληροφοριών (όπως π.χ. φωτογραφίες) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο αυτό, αφού πριν
ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε, διαβιβάζουμε και
προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς.
Στην περίπτωση όπου είσαστε εισηγήτρια/εισηγητής σε εκδήλωση της Υπηρεσίας μας, σας παρακαλούμε, να
συναινέσετε στην μεταφόρτωση, τήρηση και παρουσίαση από τις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας μας τόσο της
εισήγησής σας όσο και του όποιου άλλου υποστηρικτικού ενημερωτικού υλικού που θα παρουσιάσετε.
Είμαστε τέλος υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι χωρίς τη λήψη της συναίνεσής σας:
α) δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε την είσοδο ή τη συμμετοχή στις όποιες εκδηλώσεις ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης καθώς και άλλες δράσεις για την ΥΑΕ που οργανώνει η Υπηρεσία μας και
β) δεν μπορούμε να σας περιλαμβάνουμε στους αποδέκτες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας ή του
ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού ευαισθητοποίησης και προβολής,
που έχουν ως αποκλειστικό και μη κερδοσκοπικό σκοπό την προαγωγή των θεμάτων
Ασφάλειας στην Εργασία στη χώρα μας.

Υγείας και
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Γενική πληροφόρηση
Η Υπηρεσία μας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που
εσείς της γνωστοποιείτε οικειοθελώς με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα
αντίστοιχα πεδία , ή κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, ή λόγω φυσικής παρουσίας κατά τη
συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και άλλες δράσεις για την ΥΑΕ της
Υπηρεσίας μας.
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών,
η Υπηρεσία μας δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τα προσωπικά
δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς ή τα οποία εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε.
Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στις εκδηλώσεις μας με φυσική παρουσία, αποστολής σχετικής
δήλωσης συμμετοχής με έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, εγγραφής στις λίστες αποδεκτών μας ή κατά την
επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα
παρακάτω στοιχεία:
•

•

•

Το ονοματεπώνυμο, την επιχείρηση/φορέα εργασίας, την ειδίκευση/επαγγελματική ιδιότητα, την
ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό fax και την ηλεκτρονική διεύθυνση
των προσκληθέντων και επιπλέον τις υπογραφές των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης καθώς και στις άλλες δράσεις για την ΥΑΕ της Υπηρεσίας μας, καθώς και την IP των
επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων μας.
Φωτογραφίες ή/και βίντεο κατά τη συμμετοχή των συμμετεχόντων υποκειμένων στις εκδηλώσεις
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και στις άλλες δράσεις για την ΥΑΕ της Υπηρεσίας μας, που
παρουσιάζονται ή/και διανέμονται μέσω ενημερωτικού υλικού ή εμφανίζονται στις ιστοσελίδες της
Υπηρεσίας μας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA καθώς και στις ιστοσελίδες των
συμβαλλομένων με αυτόν εταιρειών/υπεργολάβων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο.
Εισηγήσεις και ενημερωτικό υλικό το οποίο παρουσιάζεται ή/και διανέμεται κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και των άλλων δράσεων για την ΥΑΕ της
Υπηρεσίας μας και του Eυρωπαϊκού Οργανισμού EU OSHA ή παρουσιάζεται από τις ιστοσελίδες τους.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο με την υπ. αριθ. 31935/Δ1.11180 /8-6-2018 Υ.Α. ορισμένος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εφαρμογή του άρθρου 37 «περί Ορισμού του
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» με καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 39 «Καθήκοντα του
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Υπηρεσία μας, το Τμήμα του Εθνικού Εστιακού
Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Τ-ΕΕΠ-ΥΑΕ), Δ/νση Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.),
το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α..
Υπεύθυνος Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Υπηρεσία μας (Τ-ΕΕΠ-ΥΑΕ) αναθέτει στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας (ΑΝΤΕΝΝΑ), -η οποία
συμβάλλεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA ως υπεργολάβος παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε
εθνικό επίπεδο και εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ροδόπης 11-, την τήρηση και επεξεργασία των
δεδομένων που σχετίζονται με την πρόσκληση, συμμετοχή και φωτογράφιση των συμμετεχόντων στις
εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης , των αποδεκτών των άλλων δράσεων μας για την ΥΑΕ καθώς
και των δεδομένων και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την οργάνωση, την υλοποίηση και την
τεκμηρίωση αυτών.
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Λόγοι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
• Η πρόσκληση σε εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες
δράσεις για την ΥΑΕ (εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, δικτύωσης, προβολής κ.α.), οι οποίες
οργανώνονται, υλοποιούνται και τεκμηριώνονται για λόγους αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας,
έχουν σαφώς μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εντάσσονται στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της
εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και του Προγράμματος
Δράσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA, αποσκοπώντας στην προαγωγή των θεμάτων
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό
επίπεδο.
• Η τεκμηρίωση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις και άλλες δράσεις για την ΥΑΕ ή η επίσκεψη στις
ιστοσελίδες μας, μέσω καταλόγου δεδομένων (ονοματεπώνυμα, επιχείρηση/φορέας,
ειδικότητα/επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και fax, υπογραφή,
ηλεκτρονική διεύθυνση, IP κ.α.) καθώς και σχετικών φωτογραφιών ή/και βίντεο.
• Η προβολή των εκδηλώσεων και άλλων δράσεων για την ΥΑΕ της Υπηρεσίας μας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού EU-OSHA μέσω της ανάρτησης φωτογραφιών ή/και βίντεο καθώς και ενημερωτικού και
άλλου υλικού προβολής στην ιστοθέση της Υπηρεσίας μας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA
και των συμβαλλόμενων με αυτόν εταιρειών Pomilio Blumm (υπεργολάβος παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο) και ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας (υπεργολάβος
παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο), καθώς και άλλων έντυπων και ηλεκτρονικών
μέσων επικοινωνίας και προβολής, τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να είναι
ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικά δελτία, τεχνικοί οδηγοί , αφίσες, ιστοσελίδες, cds, dvds κλπ.
Διαβίβαση/κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται:
1. Από την Υπηρεσία μας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA και τις συμβαλλόμενες με αυτόν
εταιρείες/δίκτυα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας. οι οποίες είναι για την Ευρώπη η εταιρεία
Pomilio Blumm που εδρεύει στην πόλη Πεσκάρα της Ιταλίας (οδός Βενετίας 4) και ο εθνικός
υπεργολάβος για την Ελλάδα της Pomilio Blumm που είναι η εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι
Επικοινωνίας, η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ροδόπης 11.
2. Από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (EU-OSHA) προς την Υπηρεσία μας και τις συμβαλλόμενες με αυτόν
εταιρείες Pomilio Blumm και ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας.
3. Από τις συμβαλλόμενες με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA εταιρείες Pomilio Blumm
και ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας προς την Υπηρεσία μας ή/και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
EU-OSHA.
4. Από τον Υπηρεσία μας και την εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας προς τις
περιφερειακές/τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και το αντίστροφο, με αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση της εκάστοτε εκδήλωσης
(ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, δικτύωσης, προβολής κ.α.) που
αποσκοπεί στην προαγωγή των θεμάτων ΥΑΕ.
Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται κατ’ ανώτατο για διάστημα έξι χρόνων από τον μήνα της έγγραφης
συγκατάθεσης τήρησης προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (υποκειμένων). Φωτογραφίες από
τη συμμετοχή των φυσικών προσώπων σε εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και άλλες
δράσεις για την ΥΑΕ της Υπηρεσίας μας ή/και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA διατηρούνται μέχρι την
ανάκληση της τήρησης τους από το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο).
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Υπηρεσία μας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA και οι συμβαλλόμενες με αυτούς εταιρείες Pomilio
Blumm και ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας χρησιμοποιούν σύγχρονα και επικαιροποιημένα συστήματα
προστασίας (αντιϊκά συστήματα, firewalls κλπ.) για να αποτρέψουν παράνομη εισβολή και πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα. Παράλληλα εφαρμόζουν πρωτόκολλα επικοινωνίας που αποτρέπουν την τυχαία
αποκάλυψη μέρους των δεδομένων (π.χ. διευθύνσεις e-mails).
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Τα δικαιώματά σας και πως να τα εξασκήσετε
Για όσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα ενημέρωσης: Κατά την επικοινωνία μας μαζί σας κατά τη διαδικασία πρόσκλησής σας στις
εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και άλλες δράσεις για την ΥΑΕ της Υπηρεσίας μας και
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA καθώς και κατά τη φυσική παρουσία σας σε αυτές, σας παρέχεται η
απαιτούμενη ενημέρωση για την πολιτική απορρήτου για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και
σας ζητείται η έγγραφη συναίνεσή σας.
Δικαίωμα πρόσβασης: Μετά από γραπτό αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr
έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για όλα τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
Δικαίωμα επικαιροποίησης των δεδομένων σας: Η επικαιροποίηση θα γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής γραπτού αιτήματος σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr.
Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας: Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υποβολής γραπτού
αιτήματος σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr.
Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας: Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής γραπτού αιτήματος σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
asfaleiaygeia@ypakp.gr και θα ενημερωθείτε γραπτώς για την εκτέλεση του αιτήματός σας.

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης
Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση,
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Υπηρεσία μας
θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η
επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε
κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με
τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία
φορά την 01/07/2018.

Επικοινωνία – Καταγγελίες/παράπονα
Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των
προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να
εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στη διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr.
Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε
να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού
παραβίασης προσωπικών δεδομένων: databreach@dpa.gr, γενικό e-mail: contact@dpa.gr
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