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[ 1η Αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου: 19/8/2019 ] 
 

 

 

     Πολιτική Απορρήτου για την επεξεργασία 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  

και Κοινωνικών Υποθέσεων 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 και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και ως επίσημου εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σε εθνικό επίπεδο. 

 

      Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

      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 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ), Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου 29, 

Τ.Κ. 10110, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. και έχει τις αρμοδιότητες 

που προβλέπονται από το αρ. αρ.21 παρ.3 περιπτ. γ’ Π.Δ. 134/2017 (Οργανισμός 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α’ 

168/2017). 

      Προτεραιότητά μας αποτελεί η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η 

πλήρη και διαφανή ενημέρωσή σας σχετικά με αυτή. Για οποιαδήποτε απορία 

επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρουσιάζονται παρακάτω, στην 

παράγραφο Δ. Επικοινωνία – Καταγγελίες/Παράπονα.  

 

      Περιεχόμενα Πολιτικής Απορρήτου 

Πρώτο Τμήμα: Γενικές πληροφορίες 

      1) Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

      2) Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  



      3) Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν; 

      4) Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας 

Δεύτερο Τμήμα: Ανάλυση της επεξεργασίας 

      Α. Κατηγορίες δπχ που επεξεργαζόμαστε 

      Β. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας 

      Γ. Αποδέκτες – Εκτελούντες την επεξεργασία 

      Δ. Χρόνος και τόπος διατήρησης δπχ 

      Ε. Τα δικαιώματα σας 

Τρίτο Τμήμα: Λοιπές πληροφορίες 

      Α. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

      Β. Ασφάλεια Επεξεργασίας 

      Γ. Αναθεώρηση Πολιτικής 

      Δ. Παράπονα-Καταγγελίες 

 

      ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Γενικές Πληροφορίες 

      1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 

      Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής δπχ ή δεδομένα), αναφέρεται σε 

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 διεύθυνση, σε 

αριθμό τηλεφώνου αλλά και μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 

προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 

κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 

      Με λίγα λόγια δπχ, είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται και αφορά ένα φυσικό 

πρόσωπο, είτε μας αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του είτε όχι.  

 

      Για την παρούσα πολιτική, οι παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων που θα 

επεξεργαστούμε χρησιμοποιούνται 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. 

 

      2. Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

      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, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, 

αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, 

κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή 

συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή. 



 

      Δηλαδή, σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα δπχ μέχρι 

τη στιγμή που καταστρέφεται (ή που ανωνυμοποιείται πλήρως), συνιστά πράξη 

επεξεργασίας. 

 

      Η επεξεργασία δπχ είναι μια νόμιμη πράξη, εφόσον εκτελείται εντός του πλαισίου που 

ορίζει η σχετική νομοθεσία, δηλαδή ο εθνικός νόμος 2472/1997 αλλά και ο ευρωπαϊκός 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 679/2016/ΕΕ. 

Παράλληλα ισχύει και εφαρμόζεται ο ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

 

      3. Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που σας αφορούν; 

      Η παραχώρηση των δεδομένων σας στην Υπηρεσία μας είναι προαιρετική, καθόσον η 

συμμετοχή σας στις δράσεις μας είναι ελεύθερη και δωρεάν. Πλην όμως, εφόσον επιθυμείτε 

να συμμετάσχετε σε αυτές, με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τους κανόνες 

επεξεργασίας που ακολουθούμε. 

 

      Εάν δεν μας τα παραχωρήσετε τα δεδομένα που αναφέρονται κατωτέρω, πιθανότατα 

δε θα σας επιτρέψουμε τη συμμετοχή σας στις δράσεις για την ΥΑΕ και δε θα σας 

αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό. 

 

      4. Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας 

      Συλλέγουμε τα δεδομένα σας κατά τις εξής χρονικές στιγμές: 

      1. Όταν συμπληρώνετε μιας δήλωση συμμετοχής για εκδήλωση στο πλαίσιο δράσεων 

ΥΑΕ, είτε έντυπα, είτε ηλεκτρονικά (είτε ως συμμετέχων, είτε ως εισηγητής)  

      2. Όταν αιτείστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερώσεις για τις δράσεις μας, δηλαδή 

με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών 

      3. Όταν συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας, κατά τις οποίες γίνεται λήψη φωτογραφιών 

των συμμετεχόντων 

      4. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας 

      5. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, μέσω της χρήσης cookies και τεχνολογίας 

αναγνώρισης IP. Η εγκατάσταση των cookies γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, πλην 

όμως κάποιες κατηγορίες cookies είναι απολύτως απαραίτητες για το εφικτό της 

περιήγησης στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική 

Cookies στον ιστότοπό μας. 

 

      ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ανάλυση της επεξεργασίας 

      Α. Κατηγορίες δπχ που επεξεργαζόμαστε 

      Η Υπηρεσία της συλλέγει και εν συνεχεία επεξεργάζεται (αποθηκεύει κλπ) τις κατωτέρω 

κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δπχ): 

      • 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 της εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και τις δράσεις για 

την ΥΑΕ της Υπηρεσίας της, καθώς και την IP των επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων 

της. 

      • Φωτογραφίες ή/και βίντεο κατά τη συμμετοχή των συμμετεχόντων υποκειμένων της 

εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και τις δράσεις για την ΥΑΕ της 

Υπηρεσίας της, που παρουσιάζονται ή/και διανέμονται μέσω ενημερωτικού υλικού ή 

εμφανίζονται της ιστοσελίδες της Υπηρεσίας της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA 

καθώς και της ιστοσελίδες των συμβαλλομένων με αυτόν εταιρειών/υπεργολάβων παροχής 

υπηρεσιών επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

 

      Διευκρίνιση για την επεξεργασία φωτογραφιών 

      Η φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεών μας γίνεται από τον εκτελούντα την 

επεξεργασία (ενδεικτικά: εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας (ΑΝΤΕΝΝΑ) η οποία 

εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ροδόπης 11) και δεσμευόμαστε ότι δεσμεύεται 

συμβατικά για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που υπάρχουν στο υλικό. 

 

      Η λήψη φωτογραφιών/βίντεο για λογαριασμό της Υπηρεσίας μας γίνεται για την 

απόδειξη της υλοποίησης των δράσεών μας αλλά και τη δημόσια προβολή τους. Στο 

πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την ελάχιστη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης. Δηλαδή, η ως άνω 

εταιρεία έχει λάβει κατάλληλες οδηγίες ώστε το φωτογραφικό/βιντεοληπτικό υλικό, να 

είναι το απολύτως ελάχιστο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων σας, 

όπως αυτά κατωτέρω αναλύονται. 

 

      B. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας 

      Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω κατηγορίες δπχ για τους εξής 

σκοπούς: 

      1. Για την αποστολή πρόσκλησης σε εκδηλώσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, 

καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στις δράσεις για την ΥΑΕ 

(εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, δικτύωσης, προβολής κ.α.), οι οποίες οργανώνονται, 

υλοποιούνται και τεκμηριώνονται για λόγους αξιολόγησης από την αρμόδια Υπηρεσία της 

ΔΥΑΕ, 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. 

      2. Η τεκμηρίωση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις και τις δράσεις για την ΥΑΕ και η 

δημιουργία αρχείου συμμετεχόντων σε αυτές. 

      3. Η δημιουργία αρχείου αποδεκτών ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις 

της. 

      4. Η προβολή των εκδηλώσεων και άλλων δράσεων για την ΥΑΕ της αρμόδιας 

Υπηρεσίας της ΔΥΑΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA μέσω της ανάρτησης 

φωτογραφιών ή/και βίντεο καθώς και ενημερωτικού και άλλου υλικού προβολής στον 

ιστότοπο της ΔΥΑΕ, 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. 

 

      Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας 

      Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία για τους σκοπούς με αριθμούς 1,2,3 & 4 γίνεται 

υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. ε’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (δηλαδή 

επεξεργασία γίνεται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας). 

 

      Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ.21 παρ.3 περιπτ. γ’ Π.Δ. 134/2017, αρμοδιότητες του 

Τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε. είναι: 

 

       αα) Ο συντονισμός και η διαχείριση εφαρμογής του έργου του Εθνικού Εστιακού Πόλου του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και η στήριξη του 
έργου του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
 
       Ββ) Η ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών, πρωτοβουλιών, 
προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, επικοινωνίας, δικτύωσης, 
εκπαίδευσης, τεχνικής στήριξης και συμβουλευτικής για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
(Υ.Α.Ε.) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. 
 
       Γγ) Η διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης επιστημονικής, τεχνικής και κοινωνικο-οικονομικής 
πληροφορίας, εμπειρίας και γνώσης για την Υ.Α.Ε., μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου 
Πληροφόρησης για την Υ.Α.Ε., την ανάπτυξη και λειτουργία ιστοθέσης για την Υ.Α.Ε., την αξιοποίηση 
του διαδικτύου και άλλων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, την επιμέλεια έντυπων και ηλεκτρονικών 
εκδόσεων, την ανάπτυξη οπτικοακουστικών προϊόντων προβολής και ενημέρωσης για επίκαιρα θέματα 
Υ.Α.Ε., καθώς και την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Υ.Α.Ε. σε 
εθνικό και κλαδικό επίπεδο. 
 
       Δδ) Η σε περιοδική βάση συλλογή και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης για την ΥΑΕ, την εκάστοτε Εθνική Στρατηγική για την Υ.Α.Ε. 
και της επιμέρους δομές που συνιστούν το Εθνικό Σύστημα Υ.Α.Ε., καθώς και η λειτουργία του Εθνικού 
Σημείου Επαφής για τη διάθεση της σχετικής πληροφορίας προς τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε., τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA, τα Κ-Μ της Ε.Ε. καθώς και άλλους αρμόδιους φορείς στο εσωτερικό 
και εξωτερικό, με σκοπό τη συνδιαμόρφωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την 
προαγωγή των θεμάτων Υ.Α.Ε. 
 
       εε) Η εισήγηση, σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση προγραμμάτων για την 
Υ.Α.Ε., όπως είναι η ανάπτυξη των διαδραστικών εργαλείων OiRA για την εκπόνηση της μελέτης 
εκτίμησης κινδύνου μέσω Διαδικτύου από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των διαφόρων 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή άλλες ψηφιακές εφαρμογές για την Υ.Α.Ε. που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους. 
 



      Στστ) Η παρακολούθηση και συμμετοχή στις συσκέψεις και εργασίες του Δικτύου των Εθνικών 
Εστιακών Πόλων, στις επιμέρους ομάδες εργασίας και στα προγράμματα, μελέτες και έρευνες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA για την προαγωγή της Υ.Α.Ε. και την ανάπτυξη και καλλιέργεια 
νοοτροπίας πρόληψης σε εργοδότες, εργαζόμενους, όλους της εμπλεκόμενους με την Υ.Α.Ε. καθώς και 
το γενικό κοινό. 
 

       Ζζ) Η προαγωγή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την ενσωμάτωση των 

βασικών αρχών Υ.Α.Ε. στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, η συνεργασία με 

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και η συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα. 
 

       Ηη) Η προαγωγή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την Υ.Α.Ε. στον Δημόσιο 

τομέα και την Αυτοδιοίκηση, αλλά και άλλους τομείς πολιτικής όπως αυτοί της 

απασχόλησης, της υγείας, του επιχειρείν, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης 

κ.α., καθώς και η συνεργασία με της ανά περίπτωση αρμόδιους φορείς. 
 

       Θθ) Η παροχή τεχνικής στήριξης και συμβουλευτικής για την κάλυψη των αναγκών 

για ενημέρωση και εκπαίδευση των επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠΕ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 
 

       Ιι) Η εισήγηση προς το ΣΥΑΕ για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η συμμετοχή σε 

ομάδες εργασίας και επιτροπές για την Υ.Α.Ε., καθώς και η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα 

της Διεύθυνσης, με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και με τις υπηρεσίες της 

Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 
 

      Παρά ταύτα η τυχόν λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών σας κατά τη συμμετοχής σε 

συναφείς εκδηλώσεις καθώς και η εγγραφή σας σε λίστα αποδεκτών ηλεκτρονικής 

ενημέρωσης σχετικά με της δράσεις της, τίθεται υπό τη νόμιμη βάση της προηγούμενης 

συγκατάθεσής σας. 

 

 

      Γ. Αποδέκτες – Εκτελούντες την επεξεργασία 

      Οι ανωτέρω πράξεις επεξεργασίας διεξάγονται κατ’ αρχήν στο εσωτερικό της αρμόδιας 

Υπηρεσίας της ΔΥΑΕ, με φύλαξη στο φυσικό ή ψηφιακό της αρχείο. Πρόσβαση σε αυτό έχει 

το προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από ρητή υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας. 

 

      Η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΑΕ (το 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 της 

εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, των αποδεκτών των άλλων δράσεων της 

για την ΥΑΕ καθώς και των δεδομένων και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την 

οργάνωση, την υλοποίηση και την τεκμηρίωση αυτών. Η ως άνω εταιρεία δεν έχει 

εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ως 

εκτελούσα την επεξεργασία δεσμεύεται συμβατικά να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί της απαιτήσεις της 

νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να εξασφαλίσει την προστασία των 

δικαιωμάτων της.  



      Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται: 

      1. Από την Υπηρεσία μας στον 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) στην 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 στην Υπηρεσία μας ή/και στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό EU-OSHA. 

      4. Από τον Υπηρεσία μας και την εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας στις 

περιφερειακές/τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 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. 

 

      

      Δ. Χρόνος και τόπος διατήρησης δπχ 

      Η επεξεργασία των δπχ πρέπει να περιορισμένη χρονικά, κατά το χρόνο που είναι 

απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

      Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παραπάνω, 

διατηρούνται κατ’ ανώτατο για διάστημα δέκα ετών από τη συλλογή τους. 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), άλλως επίσης κατ’ ανώτατο διάστημα δέκα ετών. 

 

       

      Ε. Τα δικαιώματα σας 

      Τα ανωτέρω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική 

προστασίας και βεβαίως υποστηρίζουμε και διασφαλίζουμε την άσκηση των δικαιωμάτων 

σας με αντίστοιχη διαδικασία. Ειδικότερα έχετε τα εξής δικαιώματα που αφορούν είτε τα 

δεδομένα των παιδιών σας είτε τα δικά σας: 

      1. Δικαίωμα ενημέρωσης για όλα τα παραπάνω ζητήματα και κάθε άλλο που αφορά την 

επεξεργασία των δεδομένων σας. 

      2. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που 

μας έχετε παραχωρήσει. 

      3. Δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης, σε περίπτωση που κάποια δεδομένα είναι ή 

καταστούν ανακριβή ώστε να τα διορθώσουμε. Η επικαιροποίηση θα γίνεται εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής γραπτού αιτήματος σας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr. 



      4. Δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε σχετικούς περιορισμούς καθότι 

η επεξεργασία τελείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. 

      5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν: 

      α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς και για 

χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, 

       β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 

       γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους 

προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από 

εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και σε συναφείς 

περιπτώσεις 

       6. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσή σας 

ασκείται με υποβολή γραπτού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

asfaleiaygeia@ypakp.gr, δίχως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 

συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. 

      7. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τη σχετική νομοθεσία προστασίας 

δπχ σχετικά με τα δεδομένα σας 

 

 

      ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Λοιπές πληροφορίες 

      Α. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

      Ο με σχετική υ.α. ορισμένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 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) 

 

      Β. 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). 

 

      Γ. 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 19/8/2019 και συνιστά την 

1η τροποποίηση της αρχικής πολιτικής απορρήτου. 

 

 

      Δ. 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 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 
 

 

 

 

 


