
ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»

Πολιτική Απορρήτου Και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» θέτει ως προτεραιότητά του την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό σέβεται και αναγνωρίζει την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις
αρχές που διέπουν την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και σύμφωνα με τις επιταγές του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 GDPR.

Η Πολιτική του Σωματείου μας, περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον
τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία,
καθώς και ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Η παρούσα ενημέρωση και Πολιτική ενδέχεται να επικαιροποιείται σύμφωνα με τυχόν νέες
συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών της Ελλάδας (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
(«υποκείμενο των δεδομένων»).

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μπορούν να σχετιστούν με ένα άτομο, που
ταυτοποιούν ή μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο που ονομάζεται
Υποκείμενο Δεδομένων. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό
πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω
αναφοράς σε 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 αυτού του προσώπου).



ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ &ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ

Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος συνεργάζεται
ή/και επικοινωνεί μαζί μας σε διάφορες χρονικές στιγμές και για διάφορους λόγους και
μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας όπως μέσω έντυπων μορφών επικοινωνίας
(επιστολές, έντυπα κ.λ.π) μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φορμών
επικοινωνίας, ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια μας ή έρευνα μας
δίνοντας μας τα στοιχεία του κ.λ.π και, ως εκ τούτου μας διαβιβάζονται τα δεδομένα του
για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές
πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της
κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς π.χ στην ιστοσελίδα μας, για τη διατήρηση
της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων
πληροφορικής μας.

Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, στο βαθμό που είμαστε
υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας
δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, ή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υλοποίησης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου αυτών
(παραδοτέα – υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών, επίτευξης δεικτών κτλ).

Είδη δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση, τα εξής:

1. Ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας

2. Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως Αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ)

4. Α.Μ.Κ.Α

5. Ηλικία ή ημερομηνία γέννησης

6. Το φύλο,

7. Το επάγγελμα

8. Στοιχεία εργασίας

9. Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
αριθμών τηλεφώνου.

10. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως Ιατρικές πληροφορίες,
εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης, συμπεριφοράς κ.α

Κατά την επίσκεψή κάποιου στην ιστοσελίδα μας, όπου χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα
cookies, σε μερικές περιπτώσεις και για τεχνικούς λόγους ενδέχεται να συλλέγουμε
πληροφορίες, οι οποίες είναι σε ανώνυμη μορφή και αποθηκεύονται ως αρχεία
καταγραφής:

1. Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης

2. η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)

3. τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε



4. η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης

5. τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης

6. λειτουργικό σύστημα

Όταν εγγράφεται κάποιος ως μέλος ή/και εθελοντής ή/και δωρητής, συλλέγουμε,
επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που μας
παρέχει εντός των πλαισίων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία συλλέγονται προκειμένου να καταστεί
εφικτή η όποια επικοινωνία. Επιπλέον, μπορεί να στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις
δράσεις και υπηρεσίες μας, στη διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δοθεί για τον ίδιο σκοπό. Μπορεί ανά πάσα στιγμή,
οποιοσδήποτε να ζητήσει να μην είναι αποδέκτης αυτής της ενημέρωσης.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο στο πλαίσιο των συμβατικών μας
υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση και υλοποίηση προγραμμάτων μέσω διαχειριστικών
αρχών και υπηρεσιών που δεσμεύονται στη λήψη μέτρων ασφαλείας τήρησης των
προσωπικών δεδομένων.

Διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες ενδεικτικές περιπτώσεις και
προκειμένου:

 να διεξάγουμε έρευνα για εσωτερική χρήση του Σωματείου μας,

 να συμμορφωθούμε με τον νόμο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να επιτρέψουμε την
ανταλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων με τις υπηρεσίες αρμόδιας αρχής,
όπου αυτό είναι απαραίτητο,

 να ασκηθεί έλεγχος στο Σωματείο μας από αρμόδια Υπουργεία, εποπτικές αρχές,
φορολογικές αρχές, κλπ.,

 να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση/εντολή/διάταξη ή να ενεργούμε όπως
απαιτείται ή επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως για παράδειγμα όταν τρίτος
έχει έννομο συμφέρον και δικαιούται να λάβει τα δεδομένα σας

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή», διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται
σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό που υποδεικνύονται κατά τη στιγμή της συλλογής, ή για
τους σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
γίνεται με καλή πίστη και τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται είναι τα
απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους. Κάθε πρόσωπο που
επεξεργάζεται δεδομένα είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία είναι νόμιμη



και συνεπής με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Το Σωματείο
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εξυπηρετούμενων, προσωπικού, μελών, προμηθευτών,
παρόχων υπηρεσιών, εξωτερικών συνεργατών, εκτελούντων την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, για την λειτουργία και διευκόλυνση της
δραστηριότητας του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει και το καταστατικό του.

Για την διασφάλιση της τήρησης των προσωπικών δεδομένων, το Σωματείο έχει προβεί στις
παρακάτω βασικές ενέργειες:

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, έχουν οριστεί φυσικά
πρόσωπα και αντικαταστάτες αυτών, ως υπεύθυνοι τήρησης των προσωπικών
δεδομένων, σε κάθε δομή που λειτουργεί ο φορέας αλλά και στο ίδιο το Σωματείο.

2. Οι υπάλληλοι οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουν ανά
διαστήματα, εξιδεικευμένη νομική συμβουλή και κατάρτιση, σχετικά με τις
υποχρεώσεις τους, προκειμένου να διασφαλίζουν κατά το δυνατό την τήρηση του
απορρήτου.

3. Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας συνεργάστηκε με νομική σύμβουλο, εξειδικευμένη σε
θέματα πολιτικής τήρησης απορρήτου προσωπικών δεδομένων, για την
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων υπευθύνων τήρησης των προσωπικών
δεδομένων, στις δομές που λειτουργεί ο φορέας αλλά και στο ίδιο το Σωματείο.

4. Οι φυσικοί φάκελοι και αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα, φυλάσσονται σε ειδικά
ερμάρεια/ντουλάπια τα οποία κλειδώνουν και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε
τρίτους.

5. Για κάθε ωφελούμενο/εξυπηρετούμενο των δομών του φορέα μας, υπάρχει φόρμα
έγγραφης συγκατάθεσης του γονέα, κηδεμόνα, δικαστικού συμπαραστάτη, για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η οποία φυλλάσεται στον ατομικό
φάκελο του.

6. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ωφελούμενων και προσωπικού,
στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών με τις διαχειριστικές αρχές, υπουργεία κτλ
για την εκτέλεση και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, τα ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

7. Στους κεντρικούς υπολογιστές των δομών του φορέα μας, όπου εμπεριέχονται
σκληροί δίσκοι που λειτουργούν ως server, είναι εγκατεστημένο λογισμικό antivirus
για τον εντοπισμό και την αφαίρεση ιών και κάθε είδους κακόβουλου λογισμικού.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εγκρίθηκε με την
υπ. 264/05-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Δικαίωμα στη
Ζωή».


