Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Δήμου Θήρας
Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που
συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.
Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και,
βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων ) και τον εθνικό νόμο 4624/2019. Είμαστε υποχρεωμένοι να
σας παρέχουμε πληροφορίες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα
δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά.
Προσωπικά δεδομένα
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε , τα
προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως:
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 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 δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε
έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική,
γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω
φυσικού προσώπου».
Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εδώ:
Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
Δήμος Θήρας, Φηρά 847 00 Θήρα Κυκλάδων, τηλέφωνο 2286360101 fax 2286022118 δ
dpo@thira.gov.gr
ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εδώ:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO (Εμμανουήλ Αστρακιανάκης, τηλ. 697 6406040,
astra@entec.gr).
Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και σκοπός της επεξεργασίας

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα. Τα
στοιχεία αυτά είναι η IP διεύθυνσή σας, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η
περιοχή και η πόλη στην οποία κατοικείτε, ο Τ.Κ, το επάγγελμά σας, το τηλέφωνο και το
κινητό σας τηλέφωνο, ο αριθμός Φαξ και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Email) σε
περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.
Πρόκειται δηλαδή για τις πληροφορίες που συλλέγονται με σκοπό α)την κατάθεση
αιτημάτων και δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του Δήμου για τη χορήγηση
πιστοποιητικών στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος σχετικά με τις θεσμικές αρμοδιότητες
του Δήμου, β) την αναζήτηση εγγράφων από το Πρωτόκολλο όπως ορίζει
ο νόμος γ) την υποβολή άλλων αιτημάτων προς το Δήμο δ) την ενημέρωση σχετικά με τις
υπηρεσίες, τα δελτία τύπου, τις εκδηλώσεις και τις προκηρύξεις του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων που υπάγονται σε αυτόν . Επιπλέον, συλλέγονται cookies.
στατιστικής και μάρκετινγκ.
Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση,
αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,
διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και
καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων έχει ως σκοπό την κατάθεση αιτημάτων
και δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του Δήμου για τη χορήγηση πιστοποιητικών και την
αναζήτηση εγγράφων από το Πρωτόκολλο ή την υποβολή άλλων αιτημάτων προς το Δήμο,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, η εν λόγω
επεξεργασία, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που
επιδιώκει ο Δήμος.
Αποδέκτες των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου
μας διαβιβάζονται στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες του Δήμου. Δεν διαβιβάζονται σε
τρίτους αποδέκτες εκτός αν αυτό ορίζεται από το νόμο που ρυθμίσει κάθε συγκεκριμένη

περίπτωση ή ανάλογα με το αίτημα που απευθύνετε στο Δήμο. Κατά συνέπεια αποδέκτες
των δεδομένων σας ενδέχεται να είναι άλλες Δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες.
Χρόνος διατήρησης των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των
ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως
απαραίτητο χρόνο (έξι μήνες) και μετά διαγράφονται.
Τα δικαιώματα σας
Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
έχετε τα εξής δικαιώματα:
α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα
που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά
δεδομένα που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει ο
νόμος,
δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων
αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,
ε) στο βαθμό που εφαρμόζεται στο Δημόσιο, δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να
ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να
διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν
υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Θήρας αποστέλλοντας μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: astra@entec.gr .
Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ

Ο Δήμος δε χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβει οποιαδήποτε
αυτοματοποιημένη απόφαση που μπορεί να σας επηρεάσει.
Διαβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε
Ο Δήμος Θήρας δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε ή διεθνή οργανισμό.
Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στο σύστημα επεξεργασίας του παρόχου φιλοξενίας
της ιστοσελίδας μας και άλλων παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως η Google, των
οποίων η έδρα βρίσκεται στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένοι στην Ασφάλεια Απορρήτου
Ε.Ε- ΗΠΑ διαθέτοντας επαρκή μέτρα προστασίας δηλαδή το προστατευτικό πλαίσιο για τη
διατλαντική διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής
(Privacy Shield).
Δικαίωμα καταγγελίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι
παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο
2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
complaints@dpa.gr .
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 1/1/2020.

