ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γειά σας. Λέγομαι Στέργιος Κωνσταντίνου και παρακάτω θα βρείτε το ενημερωτικό σημείωμα
για την επεξεργασία δεδομένων του thedigitalspectator.gr
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:
•

•

•

•
•

•

•
•
•

«Προσωπικά Δεδομένα»: 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.
«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη
σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Επεξεργασία»: 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.
«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα
δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα
δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων
χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές
πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος
φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας
αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια
για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους
μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, [ο ΠΕΛΑΤΗΣ] ενεργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος
φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου
της επεξεργασίας.
«Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα
τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι του Δήμου κ.λπ.
«Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη,
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων
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•

•

εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ'
άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται
Κατά την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας συλλέγονται και επεξεργάζονται τα ακόλουθα:
1. Eπικοινωνία
Προσωπικά
Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Χρόνος
Διατήρησης

Επικοινωνία με
χρήστες του site

Άρθρο 6 παρ. 1
στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ
–Η
διαδραστική
και άμεση
επικοινωνία με
τους χρήστες

Ο πάροχος της
Μέχρι την
πλατφόρμας για
ολοκλήρωση της το email (Google)
επικοινωνίας
– Εκτελών την
Επεξεργασία

Προσωπικά
Δεδομένα

Σκοπός

Νομική Βάση

Χρόνος
Διατήρησης

Αποδέκτες

email

Άρθρο 6 παρ. 1
Αποστολή
στοιχ. α’ ΓΚΠΔ
ενημερωτικού
& Άρθρο 11
υλικού σε όσους παρ. 1
ενδιαφέρονται
ν.3471/2006,
όπως ισχύει

Μέχρι την
ανάκληση της
συγκατάθεσης

Ο πάροχος της
πλατφόρμας
μαζικής
αποστολής email
(Mailchimp) –
Εκτελών την
Επεξεργασία

Όνομα
email
Οτιδήποτε
περιλαμβάνεται
στο μήνυμα

Αποδέκτες

2. Newsletter

Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων
Ο κάθε ένας από εσάς έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία:
Πρόσβαση
Διαγραφή
Φορητότητας

Διόρθωση
Περιορισμού
Εναντίωσης
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Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη δημιουργία του αιτήματος μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα
https://www.mydatadoneright.eu/.
Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα απαντήσω εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του
αιτήματος.
Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα
προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να
απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της
ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.
Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων-Κουμπιά κοινωνικών μέσων
Εν γένει, το thedigitalspectator.gr φιλοξενείται στην πλατφόρμα της WordPress. Επιπλέον, υπάρχουν
κουμπιά κοινωνικών μέσων – Social media widgets (λ.χ. Facebook, Google, LinkedIn, Spotify) με την
χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό
αποτύπωμά του. Εν γένει, για την πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία τόσο η WordPress όσο και το
εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο, ενεργεί ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.
Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί η ανάλυση της επισκεψιμότητάς της ιστοσελίδας στο
πλαίσιο της βελτίωσης της (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).
Η WordPress ενεργεί ως Αυτοτελώς Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα Cookies που χρησιμοποιούνται
στο thedigitalspectator.gr καθώς και για κάθε μεταγενέστερη επεξεργασία πέραν της πρόσβασης σε
στατιστικά στοιχεία.
Αντίστοιχα και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία παραπέμπουν τα social media buttons είναι αυτοτελώς
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για κάθε μεταγενέστερη επεξεργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και τις επιλογές
ρύθμισης των δικτύων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:
•

https://wordpress.org/about/privacy/

•

http://www.facebook.com

•

https://www.google.gr/

•

https://www.linkedin.com/

•

https://twitter.com/

•

https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/
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