
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Ενόψει της διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέσω 

διαδικτυακής πλατφόρμας, ο Οργανισμός θέλει να ενημερώσει του συμμετέχοντες 

ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ως προς την επεξεργασία των δεδομένων 

τους κατά της διάρκεια αυτής.  

Για τη συμμετοχή σας είναι αναγκαία  ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία 

είτε διαθέτει ήδη ο Οργανισμός στο πλαίσιο της μεταξύ σας σχέσης, είτε καλείστε να 

καταχωρήσετε εκ νέου στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα. Ειδικότερα κρίνονται ως 

αναγκαία στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας ζωντανής αναμετάδοσης της Γενικής 

Συνέλευσης, εγγραφής και επαρκούς ταυτοποίησης χρηστών, επικοινωνίας με τους 

συμμετέχοντες για τις ανάγκες αυτής και εν γένει προς διασφάλιση της ομαλούς 

συμμετοχής σας και διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Τα δεδομένα εμπίπτουν 

στις ακόλουθες κατηγορίες:  

- Ονομαστικά και δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ)  

- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό κινητού 

τηλεφώνου) 

- δεδομένα εικόνας και ήχου.  

Τα ως άνω κατά περίπτωση προσωπικά σας δεδομένα έχουν ως αποδέκτες μόνο α) 

Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού το οποίο δεσμεύεται με 

συμβατικούς όρους, όρους εμπιστευτικότητας και τηρεί ενδεδειγμένα μέτρα 

ασφαλείας, και β) Συνεργάτες του Οργανισμού, στους οποίους σύμφωνα με το με άρ. 

28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως 

Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη 

με το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) επεξεργασία για 

την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση 

τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 

32). 

Θα διατηρηθούν για όσο κρίνεται αναγκαίο με βάση τον σκοπό της ομαλούς 

διεξαγωγής και μη αμφισβήτησης του κύρους της διαδικασίας και δε θα τύχουν 

επεξεργασίας για άλλους σκοπούς, εκτός εάν έχουν δηλωθεί από εσάς ενώπιον του 

Οργανισμού στο πλαίσιο της μεταξύ σας σχέσης, για την ασφάλιση και εξυπηρέτησή 

σας. 

Κάθε συμμετέχων, ως Υποκείμενο των δεδομένων, διατηρεί τον έλεγχο επί των 

δεδομένων του και δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως 



 

 

αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την κείμενη 

εθνική νομοθεσία, υπό τις ειδικότερες ανά περίπτωση προϋποθέσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων σας όσο 

και ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Οργανισμό, 

παραπέμπουμε στην «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» 

που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπό μας https://www.edoeap.gr/wp-

content/uploads/2019/08/GDPR-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΕΔΟΕΑΠ.pdf ή στο email 

dpo@edoeap.gr. 
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