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ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (εφεξής «Πολιτική») περιλαµβάνει τις
προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από τη ∆ιεύθυνση
Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά και τον Βρεφονηπιακό σταθµό που
φιλοξενείται το παιδί σας.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας ∆εδοµένων: ∆ήµος Πειραιά, ∆ιεύθυνση Βρεφονηπιακών
Μακράς Στοάς 15, ΤΚ 18531, email : stathmoi@piraeus.gov.gr. Σηµείο επαφής αποτελεί
και η Προϊσταµένη του τµήµατος που φιλοξενείται το παιδί σας.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι
στοιχεία επικοινωνίας: 2132022400, dpo@piraeus.gov.gr

ο
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Ιωάννης,

με

2.

Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδοµένα», όπως χρησιµοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται
σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή µπορούν να
προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά ∆εδοµένα ή ∆εδοµένα».

3.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων;
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.

4.

Ποια ∆εδοµένα σας συλλέγουµε;
Τα ∆εδοµένα που σας ζητάµε και επεξεργαζόµαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που
χρειάζονται για να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες µας και για να µπορέσουµε να σας
εξυπηρετήσουµε. Γι’ αυτό το λόγο ζητάµε τη συναίνεσή σας για τη χρήση των παρακάτω
δεδοµένων:

1

•
•
•

•

για το παιδί: όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, ηµεροµηνία
γέννησηςπαιδιού,θέµατα υγείας.
για τους γονείς: ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο (σταθερό, κινητό,
εργασίαςκλπ),φορολογικά παραστατικά, email.
για εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (από το οποίο έχετε τη συγκατάθεση
χρήσηςτωνδικών του προσωπικών δεδοµένων): ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο (σταθερό,
κινητό),διεύθυνση κατοικίας.
στιγµιότυπα (φωτογραφία/βίντεο) από εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνταιεντός ήεκτός του σχολικού χώρου.

5.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόµαστε τα στοιχεία σας;
Σκοπός της επεξεργασίας των ∆εδοµένων σας είναι η οµαλή εκτέλεση παροχής των
υπηρεσιών µας σύµφωνα µε την νοµοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της
συνεργασίας µας. Ο σκοπός αυτός περιλαµβάνει:

•
•

Να παρέχουµε υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθµού.
Να απαντάµε γραπτώς στα ερωτήµατά σας και να
επικοινωνούµε για τιςυπηρεσίεςµας.
Να συµµορφωνόµαστε µε τις ρυθµιστικές απαιτήσεις
συµπεριλαµβανοµένης καιτηςνοµοθεσίας περί βρεφονηπιακών σταθµών.

•

6.

Ποια είναι η νόµιµη βάση επεξεργασίας των ∆εδοµένων σας από την
Εταιρεία;Η επεξεργασία των ∆εδοµένων σας διενεργείται σύµφωνα µε:
– τους όρους της συµβατικής µας σχέσης,

– το κανονιστικό πλαίσιο της νοµοθεσίας σχετικά µε την λειτουργία βρεφονηπιακών
σταθµών σύµφωνα µε το : ΦΕΚ 4249/ 17 και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας µε
Απόφαση ∆.Σ 241/ 23-4-18.
7.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των ∆εδοµένων σας;
Αποδέκτες των δεδοµένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

•

Ο βρεφονηπιακός σταθµός – υπαλληλικό προσωπικό στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτωντους.
Οι αρµόδιες Αρχές, ενδεικτικά: Υπηρεσίες ∆ήµου Πειραιά (πχ.
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών), ΕΕΤΑΑ.

•

8.

Για πόσο τηρούµε τα ∆εδοµένα σας και πότε τα διαγράφουµε;
∆ιατηρούµε τα δεδοµένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας
της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται από άλλη νοµοθεσία µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
(ενδεικτικά: φορολογικά παραστατικά). Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα
ανάκλησης.
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

9.

Είναι ασφαλή τα ∆εδοµένα σας;
Η µε οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των ∆εδοµένων σας επιτρέπεται µόνο σε
εξουσιοδοτηµένα από εµάς πρόσωπα, αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόµενους
σκοπούς.
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Έχουµε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια
και την προστασία των ∆εδοµένων σας από κάθε µορφής τυχαία ή αθέµιτη επεξεργασία τόσο
σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής
ασφάλειας, προστασία υπολογιστικών συστηµάτων).
Τα εν λόγω µέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
10.
•

Ποια είναι τα δικαιώµατα σας;
Έχετε δικαίωµα ενηµέρωσης.
Προβαίνουµε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τόσο κατά τη φάση της συλλογής, όσο και
σε κάθε µεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, ώστε να έχετε
πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων σας, όπως περιγράφονται
παρακάτω.
Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδοµένων σας, από την έναρξη της συµβατικής µας
σχέσης, λαµβάνετε γνώση της παρούσας από το έντυπο «Αίτηση εγγραφής», όπως
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω δηλαδή:

•
•
•
•

την ταυτότητα µας,
τους σκοπούς της επεξεργασίας,
τους αποδέκτες των δεδοµένων,
τα δικαιώµατά σας.

• Έχετε δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδοµένα.
Αυτό σηµαίνει ότι έχετε το δικαίωµα να ενηµερωθείτε από εµάς πώς και εάν
επεξεργαζόµαστε ∆εδοµένα σας. Αν επεξεργαζόµαστε ∆εδοµένα σας µπορείτε να ζητήσετε
να ενηµερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των ∆εδοµένων σας που τηρούµε,
σε ποιους τα δίνουµε, πόσο διάστηµα τα αποθηκεύουµε, αν γίνεται αυτοµατοποιηµένη λήψη
αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώµατα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδοµένων,
περιορισµού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων.
•

Έχετε δικαίωµα διόρθωσης ανακριβών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα ∆εδοµένα σας µπορείτε να µας υποβάλλετε αίτηση
για να τα διορθώσουµε (π.χ. διόρθωση ονόµατος).

•

Έχετε δικαίωµα διαγραφής
Μπορείτε να µας ζητήσετε να διαγράψουµε τα δεδοµένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον
για τους ως άνω αναφερόµενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυµείτε να ανακαλέσετε την
συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

•

Έχετε δικαίωµα φορητότητας των ∆εδοµένων σας
Μπορείτε να µας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιµη µορφή τα ∆εδοµένα που έχετε παράσχει
ή να µας ζητήσετε να τα διαβιβάσουµε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

•

Έχετε δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας
Μπορείτε να µας ζητήσετε να περιορίσουµε την επεξεργασία των ∆εδοµένων σας για όσο
χρόνο εκκρεµεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

3

•

Έχετε δικαίωµα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των
∆εδοµένων σας Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των ∆εδοµένων σας ή να άρετε
τη συγκατάθεσησας, όπου έχει απαιτηθεί και εµείς θα σταµατήσουµε την επεξεργασία των
∆εδοµένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόµιµοι λόγοι που υπερισχύουν
έναντι του
δικαιώµατος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόµενους σκοπούς
επεξεργασίας.

11.

Πώς µπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατα σας;
Για κάθε αίτηµα και άσκηση δικαιώµατος, σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα,
µπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ∆εδοµένων ή ηλεκτρονικά µέσω
αποστολής :
•

ηλεκτρονικά µέσω αποστολής στο email: stathmoi@piraeus.gov.gr
όπου θα
αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση µε το βεβαιωµένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα
την επισυνάψετε ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιηµένη ψηφιακά. Θα λάβετε την
απάντηση µας στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που µας έχετε δηλώσει, εκτός εάν ζητήσετε
να σας αποσταλεί µε άλλον τρόπο.

•

µε φυσική παρουσία σας στην έδρα µας, Κεντρικό ∆ηµαρχείο Πειραιά, ∆ραγάτση 12,
όροφος 4ος, Γραφείο 12. Αν επιθυµείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την Αίτηση σας δεν
απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της
ταυτότητας ή άλλου επίσηµου αναγνωριστικού εγγράφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα
απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτηµά σας.

12.

Πότε απαντάµε στα Αιτήµατά σας;
Απαντάµε στα Αιτήµατά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός
µηνός από τότε που θα λάβουµε το αίτηµα σας.

13.

Πού µπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτηµάτων σας;
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο 2132022153-152-2270 και στη
προϊσταµένη του Βρεφονηπιακού Σταθµού που φιλοξενείται το παιδί σας.

14.

Ποιο είναι το εφαρµοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των ∆εδοµένων
σαςαπό εµάς;
Επεξεργαζόµαστε τα ∆εδοµένα σας σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία
των Προσωπικών ∆εδοµένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.

15.

Πού µπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα
δικαιώµατά σας;
Έχετε δικαίωµα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
(Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η
επεξεργασία των Προσωπικών ∆εδοµένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό
πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

16.

Πώς θα ενηµερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενηµερώνουµε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σηµαντικές
αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα Προσωπικά ∆εδοµένα
σας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούµε µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας
ενθαρρύνουµε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήµατα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε
πώς προστατεύονται τα ∆εδοµένα σας.
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