ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στην ΕΛΣΤΑΤ ο σεβασμός της ιδιωτικότητάς σας και η προστασία των
δεδομένων σας είναι βασική μας προτεραιότητα. Με τη δήλωση αυτή σας
δίνουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
που συλλέγονται κατά την παρουσία σας στο περίπτερο της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (εφεξής ΕΛΣΤΑΤ) στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
(εφεξής ΔΕΘ). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και απευθυνθείτε σε μας
για οποιαδήποτε απορία πιθανόν σας δημιουργηθεί.
Ποιοί είμαστε (υπεύθυνος επεξεργασίας)
Η ΕΛΣΤΑΤ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με
τον Γενικο Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Κανονισμος (ΕΕ)
679/2016 (εφεξής ΓΚΠΔ). Η έδρα μας είναι στον Πειραιά, Λ. Πειραιώς 46 και
Επονιτών, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση elstat@statistics.gr.
Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (κατηγορίες δεδομένων και
πράξεις επεξεργασίας)
Κατά την επίσκεψή σας στο Περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ συλλέγουμε στοιχεία
αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο) υπεύθυνων καθηγητών-συνοδών, αριθμό
μαθητών, σχολείο και τάξη φοίτησης, φωτογραφίες και λοιπά μέσα
αποτύπωσης της εικόνας σας, και ενδεχομένως ζωντανή ροή ιστού και
εγγραφή ήχου και βίντεο από ομιλητές και συμμετέχοντες.
Τα στοιχεία αυτά θα τα αποθηκεύσουμε και θα τα διατηρήσουμε ως αρχειακό
υλικό. Μέρος του υλικού αποτύπωσης της εικόνας σας (φωτογραφίες, βίντεο
κοκ) μπορεί να διαθέσουμε δωρεάν στο διαδίκτυο και να δημοσιεύσουμε στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κοκ στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής μας, εκτός αν μας
δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη δημοσίευση αυτή. Τη δήλωση αυτή θα
μπορείτε να κάνετε κατά την επίσκεψή σας στο Περίπτερο σε έντυπο που θα
έχουμε διαθέσιμο.
Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (σκοπός επεξεργασίας)
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με σκοπό τη διαχείριση της λειτουργίας
του Περιπτέρου της ΕΛΣΤΑΤ στην 84η ΔΕΘ - στην οποία περιλαμβάνεται
ενδεικτικά η διαχείριση: των εκδηλώσεων και παρουσιάσεων του Περιπτέρου,
προσκλήσεων, φωτογραφιών και εικόνων, ζωντανής διαδικτυακής ροής και
εγγραφής ήχου και βίντεο, δελτίων τύπου, ειδήσεων και δημοσιεύσεων - για
την προώθηση του έργου της και την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο
εκπλήρωσης της αποστολής της.
Γιατί είναι νόμιμη η επεξεργασία των δεδομένων σας (νομική βάση
επεξεργασίας)
Η επεξεργασία αυτή των δεδομένων σας βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε
του ΓΚΠΔ, καθώς αποτελεί επεξεργασία απαραίτητη για την εκπλήρωση του

καθήκοντος της ΕΛΣΤΑΤ, που εκτελείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας
που έχει ανατεθεί σε αυτήν.
Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας (διαβίβαση σε τρίτους)
Με την εξαίρεση άλλης ρητής πρόβλεψης του νόμου, μόνο οι αρμόδιοι
υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται τα
δεδομένα σας για τους πιό πάνω σκοπούς και όπως ορίζει ο νόμος. Κανένας
άλλος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.
Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας (τρόπος και
χρόνος αποθήκευσης)
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε server της ΕΛΣΤΑΤ που βρίσκεται στην
έδρα της χωρίς χρονικό περιορισμό, ως αρχειακό υλικό.
Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
Ενημέρωση (άρθρα 13-14 του ΓΚΠΔ), διαγραφή (άρθρο 17). Τα δικαιώματα
της πρόσβασης (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 16), περιορισμού (άρθρο 18) και
εναντίωσης (άρθρο 21) ιδρύονται και ασκούνται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του νόμου 4624/2019 (άρθρο 30 επόμενα).
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλά και για κάθε απορία που μπορεί να
έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας,
Δρ. Γεωργία Παναγοπούλου, στο email dpo@statistics.gr .
Έχετε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, που
στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr ), αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τα δικαιώματά σας ή δεν
εφαρμόζουμε σωστά τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σας.

