
Δήλωζη Πποζηαζίαρ Πποζωπικών 

Δεδομένων 

Πποοίμιο 

Ο πάξνρνο δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ 

ηζρύ ηνπο πξνο ην ζπκθέξνλ ζαο, ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Π.Γ. 131/2003) όπσο 

ηζρύεη γηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζώο 

θαη κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία λ. 2472/1997 όπσο ηζρύεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη λ. 3471/2006 γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο ησλ δηεζλώλ πνιηηηθώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο πξνθεξύμεηο δεκόζησλ δηαγσληζκώλ. 

Με ηελ παξνύζα δήισζε, ν πάξνρνο ελεκεξώλεη ηνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο diagonismoi-dimosiou.gr, ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπο πιεξνθνξηώλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, κε ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ λα 

αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 

Η ζςγκεκπιμένη και απηή δήλωζη για ηη διασείπιζη ηων απσείων ηηρ ςπηπεζίαρ 

diagonismoi-dimosiou.gr καθοπίζεηαι μέζα από ηο έγγπαθο «Όποι σπήζηρ». 

Οπιζμοί και ζςνημήζειρ 

 

 

Κώδηθαο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, λ. 2472/1997 όπσο ηζρύεη ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη λ. 

3471/2006 γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

Γηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ: έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή κε λνκηθόο νξγαληζκόο πνπ 

θαζνξίδεη ηελ δηαρείξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο θαη εθηειεί 

ή δύλαηαη λα εθηειέζεη ηεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: ην ζύλνιν νπνηνλδήπνηε ή πεξηζζόηεξσλ πξάμεσλ, νη νπνίεο 

εθηειέζηεθαλ κε αλεμάξηεηεο κεζόδνπο, όπσο ζπιινγή-αξρεηνζέηεζε, ηαπηνπνίεζε, 

νξγάλσζε, απνζήθεπζε, δηαθνξνπνίεζε, ρξήζε, πξνβνιή, δεκνζίεπζε, ζπληνληζκόο ή 

δηαζύλδεζε, θιείδσκα, δηαγξαθή θαη θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ, θαζώο θαη πξόιεςε πεξαηηέξσ 

ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ. Όηαλ ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ επίθεηηαη ζε νινθιήξσζε 

θσηνγξαθίαο, ήρνπ ή βηληενζθόπεζεο θαη ε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

αλαγλώξηζεο ελόο πξνζώπνπ (δαρηπιηθό απνηύπσκα, δείγκα ίξηδνο). 



Πξνζσπηθά δεδνκέλα: κία δήισζε (ηαπηνπνηεκέλε ή ηαπηνπνηήζηκε) κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξόζσπν (εθεμήο: ρξήζηεο), ε νπνία κπνξεί λα ηεζεί ζε πιαίζην πνπ αθνξά ζε ζηνηρεία ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ, πνπ κπνξνύλ λα αληιεζνύλ από απηή. Η ππεύζπλε δήισζε απηή 

δηαηεξεί ηελ πνηόηεηα ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, εθόζνλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ελδηαθεξόκελν.  

Τν πξόζσπν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππάξρνλ εάλ κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί, άκεζα ή έκκεζα, 

κέζσ κίαο ή πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ, όλνκα, αξηζκόο ηαπηόηεηαο ή κέζσ ζσκαηηθήο, 

θπζηνινγηθήο, πλεπκαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο. 

Διασειπιζηήρ δεδομένων – Ο ζκοπόρ ηηρ διασείπηζηρ 

δεδομένων 

Γηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ, Közbeszerzés Figyelő Kft. (Hungary, 2016 Leányfalu, Móricz 

Zsigmond út 196.), ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα σο αθνινύζσο: 

Δγγξάθνληαο ζηελ ηζηνζειίδα diagonismoi-dimosiou.gr, ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

Απνζεθεύνληαο απηόκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηεο δηθηπαθήο πιαηθόξκαο, ηα 

ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ παξόρνπ ζε ζύλδεζε κε ηνλ 

δηαθνκηζηή ηνπ επηζθέπηε, όλνκα domain (URL) καδί κε ηελ δηεύζπλζε IP θαη ηελ ώξα 

εηζόδνπ ζηελ ηζηνζειίδα ή ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

Ο δηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ηα αλσηέξσ ζηνηρεία απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

Σηελ πεξίπησζε ησλ αλσηέξσ ζθνπώλ, ε δηαρείξεζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 

απαηηνύκελν ρξόλν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ εθάζηνηε ζθνπνύ θαη κπνξεί λα παξαηείλεη απηόλ 

ζε πεξηπηώζεηο δειώζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν ζηόρνο ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη ε 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ είλαη ζεκαληηθνί. 

Τα ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ πάξνρν κε ηε κέγηζηε πξνζνρή, είλαη απζηεξά εκπηζηεπηηθά θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ην ζθνπό ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα έλλνκα κέζα απνθπγήο ηεο πξόζβαζεο 

ζε απηά από κε εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. 

Τα παξερόκελα ζηνηρεία ζηελ ππεξεζία δελ απνζηέιινληαη ζε ηξίην πξόζσπν ζε θακία 

πεξίπησζε, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ην λόκν. Η πξνβνιή 

πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ κπνξεί κόλν λα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ ζρεηηθώλ 

λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ. 

Το νομοθεηικό πλάιζιο ηηρ επεξεπγαζίαρ δεδομένων 

Τν λνκνζεηηθό πιάηζην ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ παξέρεηαη είηε από ηε λνκνζεηηθή αξρή, 

είηε από ηελ εζεινληηθή θύζε ηεο δήισζεο δεδνκέλσλ. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ππόθεηηαη 

ζην λόκν (Π.Γ. 131/2003) όπσο ηζρύεη γηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη ηηο ππεξεζίεο 

επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  



Γηα ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο από ηνλ πάξνρν, ν ρξήζηεο πξέπεη λα δειώζεη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ ζηνηρεία, απνδερόκελνο ηε ρξήζε ηνπο σο κέζν ηαπηνπνίεζεο ηεο ηδηόηεηόο ηνπ. 

Άζκηζη δικαιωμάηων σπήζηη 

Ο ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Σε απάληεζε ηνπ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ζρεηηθά κε πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, 

ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα, θαζώο θαη ην πνηνο θαη γηα πνηνλ ιόγν έρεη 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα, ν πάξνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα, όρη πεξηζζόηεξν από 30 εκέξεο από ηε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. 

Ο ρξήζηεο έρεη αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηόξζσζε ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Ο ρξήζηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αηηεζεί ηελ δηαγξαθή ζρεηηθώλ κε ηελ εζεινληηθή 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Τν αίηεκα πξνο ηελ ππεξεζία πξέπεη λα ζηαιεί ζε γξαπηή κνξθή. 

Ο ρξήζηεο κπνξεί δειώζεη έλζηαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηηο εμήο 

πεξηπηώζεηο: 

Α) ζηε δηαρείξηζε (πξνώζεζε) ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κόλν γηα επεμεξγαζία λνκηθνύ 

ραξαθηήξα ή επηβνιήο ηνπ λόκνπ, εθηόο εάλ ν λόκνο επηβάιιεη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Β) ζηε δηαρείξηζε ή απνζηνιή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε ππεξεζίεο πξνζέιθπζεο 

πειαηώλ, ππεξεζίεο ζθπγκνκεηξήζεσλ ή επηζηεκνληθώλ κειεηώλ. 

Γ) θαηά ηε λόκηκε άζθεζε έλζηαζεο κέζσ ησλ λόκηκσλ νδώλ. 

H Közbeszerzés Figyelő Kft. σο δηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ, ππνρξενύηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην 

αίηεκα εληόο 3 εκεξώλ, εθόζνλ ππάξρεη ζαθήο αηηηνιόγεζε. Δάλ ην αίηεκα απνξξηθζεί, ν 

δηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ αηηηνινγεί ηελ απόθαζε απόξηςεο ηνπ αηηήκαηνο, αθνινπζώληαο ηε 

κνξθή θνηλνπνίεζεο ηεο έλζηαζεο. 

Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παξόρνπ, ν πάξνρνο έρεη ην δηθαίσκα 

πξνζθπγήο ζε δίθε.  

Πολιηική αποππήηος 

Ο πάξνρνο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλόινπ ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ. Σε απηό ην πιαίζην, ν ίδηνο εθαξκόδεη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα, ή αλαπηύζζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηβνιή ησλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη θπξίσο ηελ απνηξνπή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο, εθδόζεηο, δηαγξαθέο ή 

θαηαζηξνθή. 

Λοιποί κανόνερ 

Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απηόκαηα από ειεθηξνληθά κέζα, κε ηνλ 

πεξηνξηζκό θαη εμαίξεζε ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 



Ο πάξνρνο Közbeszerzés Figyelő Kft. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπληήξεζε ζηα 

ζπζηήκαηά ηνπ, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ, ν δηαρεηξηζηήο έρεη πιήξε πξόζβαζε ζε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πξνο επεμεξγαζία, ην όλνκα ηνπ επεμεξγαζηή 

δεδνκέλσλ, ηελ έδξα θαη άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο.  

Καηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ν πάξνρνο ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Κώδηθα 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ λόκσλ λ. 2472/1997 όπσο ηζρύεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη λ. 3471/2006 γηα 

ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηνπο θαλνληζκνύο εθαξκνγήο ηνπ 

ειιεληθνύ λόκνπ θαη ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. 

 


