
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕE) 2016/679 – ΓΚΠΔ

Το  πολιτικό  γραφείο  της  υποψήφιας  βουλευτή  Ν.  Αχαΐας,  Χριστίνας

Αλεξοπούλου (Πάτρα,  Πλατεία Γεωργίου Α' αριθμ. 28,  τ.κ.  26221, τηλ. 2610-

220030),  (εφεξής  «Υπεύθυνη  Επεξεργασίας»), στο  πλαίσιο  της  ουσιαστικής

εφαρμογής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕE) 2016/679 – ΓΚΠΔ, έχοντας ως

γνώμονα  τον  σεβασμό  και  την  προάσπιση  των  θεμελιωδών  ατομικών

δικαιωμάτων  και  ειδικότερα  των  δικαιωμάτων  της  ιδιωτικότητας  και  του

πληροφοριακού αυτοκαθορισμού των πολιτών, δια του παρόντος, ενημερώνει για

την νόμιμη επεξεργασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα:  

Α. Η  «Υπεύθυνη  Επεξεργασίας»,  με  την  ιδιότητα  της  υποψηφίου  βουλευτού  Ν.

Αχαΐας και ενόψει της ανάδειξης της στο εν λόγω πολιτειακό αξίωμα, τηρεί αρχείο

δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  με  σκοπό  την επικοινωνία  με  τους  πολίτες  -

εκλογικό σώμα του Νομού Αχαΐας και ειδικότερα, για την αποστολή στα εν λόγω

πρόσωπα,  ενημερωτικού  υλικού  για  τους  στόχους  και  το  πρόγραμμα  δράσης  της

υποψηφιότητάς  της.  Νομιμοποιητική  βάση  της  επεξεργασίας  (συλλογής

καταχώρισης  κ.λ.π.)  αποτελεί  το  άρθρο  6  παρ.  1β΄  -  στ΄  Κανονισμού  (ΕE)

2016/679 – ΓΚΠΔ,  από το οποίο ρητά προκύπτει, ότι η επεξεργασία προσωπικών

δεδομένων είναι νόμιμη και χωρίς την συγκατάθεση των υποκειμένων, υπό την

προϋπόθεση ότι:  «η επεξεργασία είναι  απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος

που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που

έχει ανατεθεί  στον υπεύθυνο επεξεργασίας» ή «η επεξεργασία  είναι  απαραίτητη για



τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή

τρίτος,  εκτός  εάν  έναντι  των  συμφερόντων  αυτών  υπερισχύει  το  συμφέρον  ή  τα

θεμελιώδη  δικαιώματα  και  οι  ελευθερίες  του  υποκειμένου  των  δεδομένων  που

επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Επιπλέον, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) έχει

κρίνει (βλ. Απόφαση Αρχής υπ’ αριθμ. 11/2001), ότι τα αρχεία των βουλευτών και

των υποψηφίων προς ανάδειξη στο βουλευτικό αξίωμα εντάσσονται  στην ως άνω

αναφερόμενη  ρύθμιση  του  νόμου,  ως  περιέχοντα  μεν  προσωπικά  δεδομένα,  των

οποίων  όμως  η  επεξεργασία  είναι  απολύτως  αναγκαία  για  τις  ανάγκες  του

δημοκρατικού πολιτεύματος (επικοινωνία μεταξύ υποκειμένων του ενεργητικού και

του  παθητικού  εκλογικού  δικαιώματος)  και  για  το  λόγο  αυτό  δεν  απαιτείται  η

συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

Β.  Τα  δεδοµένα  αυτά,  ενδεικτικά  αναφερόμενα  είναι  τα  εξής:  ονοματεπώνυμο,

επάγγελμα,  αριθμός  σταθερού  και  κινητού  τηλεφώνου,  ταχυδρομική  διεύθυνση,

ηλεκτρονική διεύθυνση (email), καθώς δε και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο είναι άμεσα

συνυφασμένο με τον ως άνω σκοπό της ενημέρωσης και επικοινωνίας.  

 Γ. Τα  πιο  πάνω,  ενδεικτικά  αναφερόμενα  προσωπικά  δεδομένα,  θα

χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  σκοπούς  άμεσα  συνδεόμενους  με  την

άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων  της  «Υπευθύνου Επεξεργασίας» στο πλαίσιο

της επικοινωνίας της με το εκλογικό σώμα της περιφέρειας της. 

Δ. Τα δικαιώµατα των πολιτών (υποκειμένων των δεδομένων) σε σχέση µε τα

Προσωπικά Δεδοµένα που τους αφορούν είναι τα ακόλουθα: 

- ενημέρωση - πρόσβαση - διόρθωση ή τροποποίηση - διαγραφή (δικαίωµα στη λήθη)

-  περιορισµού  της  επεξεργασίας  -  γνωστοποίηση  -  φορητότητα  των  δεδομένων  -

εναντίωση  στην  επεξεργασία  -  καταγγελία  στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων
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Προσωπικού  Χαρακτήρα  (ΑΠΔΠΧ)  -  ανάκληση  της  δήλωσης  συγκατάθεσής  ανά

πάσα στιγµή. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων (π.χ. ανάκληση συγκατάθεσης ή

αίτημα διαφραφής κ.λ.π) δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε

στην  επεξεργασία  των  Προσωπικών  Δεδομένων  πριν  την  άσκηση  αυτών.  Σε

περίπτωση  που  η  «Υπεύθυνη  Επεξεργασίας»  έχει  νομική  υποχρέωση  ή  έννοµο

συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν, το αίτηµά µου

για ανάκληση και/ή διαγραφή, περιορισμού, εναντίωσης τους µπορεί  να µην γίνει

αποδεκτό. 

ΣΤ. Η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των ανωτέρω,

έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), τον

Δικηγόρο Πατρών, Αθανάσιο Β. Ζέρβα, προς τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί

να απευθυνθεί, για την υποβολή (εγγράφως) αιτημάτων ή ερωτημάτων σχετικά με την

επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν, στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Αθανάσιος Β. Ζέρβας / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων (Data Protection Officer

–  DPO), Πάτρα, οδός Δ.  Γούναρη αρ. 26 Β΄, τ.κ. 26222, τηλ 2610273913,  email  :  

thanos  .  zervas  @  yahoo  .  gr   

[3]

email:%20thanos.zervas@yahoo.gr%20
email:%20thanos.zervas@yahoo.gr%20

