
ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΔΝΑΝΣΙ ΣΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΙΑ «ΥΑΪΓΔΜΔΝΟ ΑΔΒΔ» 

 

1. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηώλ 

θαη άιισλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία «ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ ΑΔΒΔ» 

(εθεμήο: ε Δηαηξία), είλαη ζεκειηώδεο δηθαίσκα ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη απνηειεί βαζηθή 

κέξηκλα ηεο Δηαηξίαο. 

1.2. Η Δηαηξία πηνζεηεί όιεο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ θαη ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

1.3. Οη Καλόλεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξόληα Κώδηθα, είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηε 

δηνίθεζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Δηαηξίαο. 

1.4. Σηνλ παξόληα Καλνληζκό λννύληαη σο 

(α) «Δηαηξία»: ε εηαηξία «ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ ΑΔΒΔ» 

(β) «ππνθείκελα»: νη εξγαδόκελνη, νη πειάηεο θαη άιια θπζηθά πξόζσπα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ Δηαηξία  

(γ) «δεδνκέλα»: ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

(δ) «επεμεξγαζία»: θάζε πξάμε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεδνκέλα 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε απνζήθεπζε, ε 

κεηαβνιή, ε ρξήζε, ε δηάδνζε, ε δηαγξαθή, ε θαηαζηξνθή θ.ιπ. 

 

2. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΑΡΥΔ 

2.1. Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζε ζύλλνκε θαη ζεκηηή 

επεμεξγαζία κε δηαθαλή ηξόπν, δειαδή: 

(α) ηα δεδνκέλα είλαη εύθνια πξνζβάζηκα ζηα ππνθείκελα 

(β) ηα δεδνκέλα πεξηνξίδνληαη ζηα αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο 

(γ) ε Δηαηξία ελεκεξώλεη ηα ππνθείκελα γηα ηελ ηαπηόηεηά ηεο θαη ηελ ηαπηόηεηα 

ηπρόλ εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία 

(δ) ε Δηαηξία ελεκεξώλεη ηα ππνθείκελα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο, ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία, ην δηάζηεκα απνζήθεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ 

2.2. Τα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνύο θαη λόκηκνπο ζθνπνύο, δειαδή 

εθόζνλ: 
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(α) ην ππνθείκελν έρεη ζπλαηλέζεη ξεηά ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γηα 

ζθνπό, πνπ ηνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί από ηελ Δηαηξία. Η ζπλαίλεζε δίλεηαη 

εγγξάθσο ή κε άιιν πξόζθνξν ηξόπν. 

(β) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο, ηεο νπνίαο ην 

ππνθείκελν είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο, όπσο ελδεηθηηθά ε κηζζνδνζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε εθηέιεζε ζπκβάζεσλ κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεοθ.ιπ. 

(γ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκόξθσζε ηεο Δηαηξίαο κε λνκηθή 

ππνρξέσζή ηεο, όπσο ελδεηθηηθά θνξνινγηθέο, αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο θ.ιπ. 

(δ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθύιαμε δσηηθνύ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ή άιινπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, όπσο ελδεηθηηθά ηδησηηθή αζθάιηζε 

εξγαδνκέλσλ 

(ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο Δηαηξίαο, ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε, όηη δελ ππεξηζρύνπλ ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ή ειεπζεξίεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ 

2.3. Γεδνκέλα εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο, εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη από 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία κεηά από ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηδίσο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ή γηα ζθνπνύο πξνιεπηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ηθαλόηεηαο 

εξγαδνκέλνπ πξνο εξγαζία από ή ππό ηελ επζύλε επαγγεικαηία κε επαγγεικαηηθό απόξξεην. 

3. ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟΤ 

3.1. Γηθαίσκα Πξόζβαζεο: Τν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ 

θαη ηδίσο λα ιακβάλεη από ηελ Δηαηξία αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ηνπο απνδέθηεο, ην 

ρξνληθό δηάζηεκα απνζήθεπζεο, ην δηθαίσκα δηόξζσζεο ή/θαη  δηαγξαθήο, ην δηθαίσκα 

ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή, ηελ ηπρόλ ύπαξμε απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

3.2. Γηθαίσκα Δλαληίσζεο: Τν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα λα αληηηαρζεί ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εθηόο εάλ ε επεμεξγαζία επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο, πνπ ππεξηζρύνπλ ησλ 

ζπκθεξόλησλ ή δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ή γηα ηε ζεκειίσζε άζθεζε ή ππνζηήξημε 

λνκηθώλ αμηώζεσλ. 

3.3. Γηθαίσκα Γηόξζσζεο – Πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο - Γηαγξαθήο:Τν ππνθείκελν έρεη 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε δηόξζσζε αλαθξηβώλ δεδνκέλσλ ηνπ, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

επεμεξγαζίαο ή ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, εθόζνλ αλαθαιεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ή 

απηά δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο, γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ, ή ππνβιήζεθαλ 

ζε επεμεξγαζία παξάλνκα ή πξέπεη λα ηεξεζεί λνκηθή ππνρξέσζε. Η Δηαηξία κπνξεί λα 
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αξλεζεί ηε δηαγξαθή εθόζνλ ζπληξέρνπλ λόκηκνη ιόγνη θαη ηδίσο ηήξεζεο λνκηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ζεκειίσζεο, άζθεζεο ή ππνζηήξημεο λνκηθώλ αμηώζεώλ ηεο. Η Δηαηξία 

αλαθνηλώλεη ηε δηόξζσζε, ηνλ πεξηνξηζκό ή ηε δηαγξαθή ζε θάζε απνδέθηε, ζηνλ νπνίν 

γλσζηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα, εθηόο εάλ απηό είλαη αλέθηθην ή ζπλεπάγεηαη δπζαλάινγε 

πξνζπάζεηα. 

3.4. Γηθαίσκα Καηαγγειίαο: Τν ππνθείκελν έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηελ 

αξκόδηα Δπνπηηθή Αξρή, εθόζνλ ζεσξεί, όηη παξαβηάδνληαη λόκηκα δηθαηώκαηά ηνπ σο πξνο 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

3.5. Τξόπνο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ:Γηα ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ην 

ππνθείκελν κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηελ Δηαηξία θάλνληαο ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζηε δηεύζπλζε, πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο. 

4. ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ –ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

4.1. Η Δηαηξία ιακβάλεη ηα ελδεηθλπόκελα ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηαζέηεη κεηαμύ άιισλ ινγηζκηθό 

πξνζηαζίαο από θαθόβνπιν ινγηζκηθό, firewall, θσδηθνύο πξόζβαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο, ελώ 

γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηώλ ηεο δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν ινγηζκηθό. 

4.2. Η Δηαηξία δηαζέηεη εηδηθό ηκήκα κεραλνγξάθεζεο, πνπ ππάγεηαη ζηε Γηεύζπλζε 

Γηαρείξηζεο πνηόηεηαο, πεξηβάιινληνο θαη FSC, θαη ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηελ επνπηεία, 

ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηελ αζθαιή ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

4.3. Η πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα επηηξέπεηαη κόλν ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πξνζώπσλ, πνπ 

είλαη αξκόδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνύο, πνπ έρνπλ ζπιιεγεί. 

Έηζη, αλάινγα κε ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο (εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, ππνρξεώζεηο εξγαηηθνύ 

ή αζθαιηζηηθνύ δηθαίνπ θ.ιπ.) ηα δεδνκέλα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κόλν από ην αξκόδην γηα 

ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο πξόζσπν. Αληίζηνηρα, ηα δεδνκέλα, πνπ ηεξνύληαη ζε θπζηθή 

κνξθή, είλαη πξνζβάζηκα κόλν ζηα πξόζσπα, πνπ είλαη αξκόδηα γηα ην ζθνπό ηεο 

επεμεξγαζίαο.  

4.4. Τα ζηειέρε θαη νη εξγαδόκελνη ηεο Δηαηξίαο πεξηνδηθά εθπαηδεύνληαη ζρεηηθά κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο θαη ηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα, πνπ δηέπνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαη 

ππνρξενύληαη λα θάλνπλ ζύλλνκε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε 

ηνπο.  

4.5. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβίαζεο δεδνκέλσλ ε Δηαηξία ζα πξνβαίλεη ζε άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε θάζε πξόζθνξν κέηξν θαη ζα γλσζηνπνηεί ηελ παξαβίαζε 
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ζηελ αξκόδηα Δπνπηηθή Αξρή δεηώληαο ηε γλώκε ηεο, όηαλ από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο 

ελδέρεηαη λα πξνθύςεη πςειόο θίλδπλνο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη αθνύ γίλεη 

εθηίκεζε ηνπ αληηθηύπνπ ηεο παξαβίαζεο. Πάλησο ε Δηαηξία εθηηκά, όηη ζπάληα θαη κόλν 

θαη’εμαίξεζε ζα ζπληξέρεη πεξίπησζε πςεινύ θηλδύλνπ, θαζώο ηα δεδνκέλα, πνπ 

επεμεξγάδεηαη, θαηά θαλόλα δελ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη είλαη ηα βαζηθά θαη 

ειάρηζηα απαξαίηεηα θπξίσο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, εξγαζηαθώλ θαη θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεσλ. 


