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ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 

 

Kαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ 2016/679 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ζρεηηθήο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο Ν. 4629/2019 ην Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο δηακφξθσζε, σο 

Υπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ηελ παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο, ψζηε λα 

εγγπεζεί ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ θαζψο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, είηε απηά ηεξνχληαη 

δηαδηθηπαθά είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία απφ 

ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην Δπηκειεηήξην 

Ηκαζίαο ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Η πνιηηηθή πξνζηαζίαο, πέξαλ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, αθνξά 

ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κε ην 

Δπηκειεηήξην, θχξηα δε ηα ππνθείκελα, πνπ είηε ηα ίδηα είηε σο λφκηκνη 

εθπξφζσπνη λνκηθψλ πξνζψπσλ δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο. 

Τν Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθαιή ηήξεζή ηνπο θαη δεζκεχεηαη λα 

πξνζηαηεχεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε  θάζε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ 

επεμεξγαζίαο. 

Η παξνχζα πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ηζρχεη θαη έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα, ηα νπνία αλήθνπλ ζην Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο θαη ζρεηίδνληαη 

κε ηε δξαζηεξηφηεηα απηνχ. 

 

 

1. Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ 

 Γεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα: Κάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά 

ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν («ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ»). Ταπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε 

ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο 

ζε αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο, ζε δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο 

ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, 

θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα: 

Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή 
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εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, 

θαζψο θαη ε επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κε 

ζθνπφ ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε πξνζψπνπ, δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθή δσή θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Δπεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ απνηειεί θάζε πξάμε ή 

ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε 

ζχλνια δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή, ε 

θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε 

κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε 

θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή δηάζεζεο, ε 

ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ν πεξηνξηζκφο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή 

(αξζ. 4 ΓΚΠΓ). Η επεμεξγαζία αθνξά ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ 

εθ ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηεο παξνρήο 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ. 

 Τπεύζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε 

δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ, κφλα ή απφ θνηλνχ κε 

άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα· φηαλ νη ζθνπνί θαη ν ηξφπνο ηεο 

επεμεξγαζίαο απηήο θαζνξίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην 

θξάηνπο κέινπο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ηνπ κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην 

δίθαην θξάηνπο κέινπο. 

 Δθηειώλ ηελ επεμεξγαζία είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε 

δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο. 

 πγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηωλ δεδνκέλωλ: Κάζε έλδεημε 

βνπιήζεσο, ειεχζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ξεηή θαη ελ πιήξεη επηγλψζεη, κε ηελ 

νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ εθδειψλεη φηη ζπκθσλεί, κε δήισζε 

ή κε ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ. 

 Παξαβίαζε δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα είλαη ε 

παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο πνπ νδεγεί ζε ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, 

απψιεηα, κεηαβνιή, άλεπ άδεηαο θνηλνιφγεζε ή πξφζβαζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαβηβάζηεθαλ, απνζεθεχηεθαλ ή 

ππνβιήζεθαλ θαη’ άιιν ηξφπν ζε επεμεξγαζία. 

 Αλωλπκνπνίεζε : Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαηά ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα 

απνδνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

 Φεπδωλπκνπνίεζε: Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαηά ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα 

απνδνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ρξήζε 
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ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη ρσξηζηά θαη ππφθεηληαη ζε ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν. 

 Τθηζηάκελε λνκνζεζία: Οη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε πθηζηάκελεο 

Διιεληθήο, Δλσζηαθήο ή άιιεο Ννκνζεζίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη  ην 

Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο θαη νξίδνπλ δεηήκαηα Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, φπσο : 

α) Ο Ν. 2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηζρχεη. 

β) Ο Ν.3471/2006 γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2472/1997, φπσο ηζρχεη. 

γ) Η Οδεγία 2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ινπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

δ) Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ, ΓΚΠΓ) θαη 

ηπρφλ εθαξκνζηηθνί ηνπ λφκνη. 

ε) Τν Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζχλνιν ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο, φπσο ν Ν. 2081/1992 γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη απφ ην 

Ν.4497/2017 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Δπηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

νηθείσλ Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη Δγθπθιίσλ, ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο πξάμεσλ ζηε 

Γηαχγεηα (Ν. 3861/2010) θνθ. Τν αλσηέξσ λνκνζεηηθφ πιαίζην δχλαηαη 

επίζεο λα ξπζκίδεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ππνρξέσζεο 

απνξξήηνπ, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαζψο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

   

2) Σξόπνο ζπιινγήο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ 

  Τν Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηα ππνθείκελα ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ ΓΔΜΗ. Αθφκε, ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα 

φζσλ δηαηεξεί ζπλαιιαθηηθή ζρέζε ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

φζσλ επηιέγνπλ λα δηαηεξνχλ ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο κε ην 

Δπηκειεηήξην θαη ηα κέιε ηνπ. 

Τν Δπηκειεηήξην ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιά θπζηθά ή θαη ςεθηαθά 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ θαη αλαγθαίσλ 
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δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απηά κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζε 

έγγξαθα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ή θαη ζε 

ςεθηαθά έληππα θαη θφξκεο, ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

θαζψο θαη ζε έγγξαθα ηα νπνία ελδέρεηαη λα ζπκπιεξψλνληαη ελψπηνλ 

ηξίησλ, νη νπνίνη ζπλαιιάζζνληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε ην Δπηκειεηήξην. 

Δπίζεο, ην Δπηκειεηήξην ελδέρεηαη λα θάλεη ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

ή θαη λα δηεμάγεη έξεπλεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ θείκελε επηκειεηεξηαθή 

λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πεξαηηέξσ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή 

άιιεο εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ή θαη 

ηξίηνπο ελδηαθεξφκελνπο-ζπλαιιαζζφκελνπο. 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ θαη 

δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο, είηε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηκαζίαο, είηε ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ κε ην Δπηκειεηήξην, ην Δπηκειεηήξην ελδέρεηαη λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ (κειψλ ή 

κε), νη νπνίεο κπνξεί λα θνηλνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ, φπσο ι.ρ. ζε 

ζπλδηνξγαλσηέο ηεο εθδήισζεο ή ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. 

Ωζηφζν, ην Δπηκειεηήξην ζα παξέρεη πάληνηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε 

δπλαηφηεηα λα αξλεζνχλ θάζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην Νφκν. 

Τέινο ην Δπηκειεηήξην ελδέρεηαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ 

δηάθνξνπο ηξίηνπο (π.ρ. ζπλεξγαδφκελα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη 

ινηπνί ζπλεξγάηεο), ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαζρεζεί πξνεγνχκελε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ κέινπο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

3) Πνηα πξνζωπηθά δεδνκέλα επεμεξγαδόκαζηε    

Σην πιαίζην ησλ επηκειεηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δχλαληαη λα 

ζπιιέγνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ, 

φζν θαη ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ελ γέλεη 

ζπλεξγαηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, αιιά θαη ινηπψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε 

ηα νπνία ζπλαιιάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ. Τα 

πξφζσπα απηά κπνξεί λα είλαη ηα κέιε ηνπ, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, 

ηδηνθηήηεο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, λφκηκνη ή άιινη εθπξφζσπνη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ή ηξίηνη ελδηαθεξφκελνη, αιιά θαη ελ 

γέλεη ζπλεξγάηεο απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ην Δπηκειεηήξην ζπλαιιάζζεηαη. 

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο θαη ηελ εγγξαθή ζην ΓΔΜΗ 

ην Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αθξηβή, 

κε κέξηκλα ηνπ ππνθεηκέλνπ ελψ επηθαηξνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ησλ ίδησλ 

ησλ κειψλ, πνπ ελεκεξψλνπλ γηα θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ή 

ηξνπνπνίεζεο. 

Γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο, ην Δπηκειεηήξην ζπιιέγεη θαη 

επεμεξγάδεηαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα :  

 Ολνκαηεπψλπκν 

 Παηξψλπκν, κεηξψλπκν  
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 Έηνο θαη ηφπνο γέλλεζεο  

 Δπσλπκία επηρείξεζεο 

 Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο  

 Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 

 Αξηζκφο Γειηίνπ Ταπηφηεηαο (ΑΓΤ) /δηαβαηεξίνπ 

 Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ)  

 Δπαγγεικαηηθά ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο 

 Σηνηρεία λφκηκνπ εθπξνζψπνπ  

 Σηνηρεία κεηξψνπ κέινπο  

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία – φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία  

 Γείγκα ππνγξαθήο  

 

Τν Δπηκειεηήξην δελ επεμεξγάδεηαη επαίζζεηα πξνζσπηθά ζαο 

δεδνκέλα θαη δε ζπιιέγεη γελεηηθά ή βηνκεηξηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ 

ηαπηνπνίεζή ζαο, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο νξίδεη, θαζψο 

θαη ζην πιαίζην ηεο ζχληαμεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, φπσο εθ ηνπ 

λφκνπ πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην θαη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο.  

Τεξεί θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (πνηληθφ 

κεηξψν) θαη βηνκεηξηθά δεδνκέλα (θσηνγξαθία), γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

κεηξψσλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη κεζηηψλ αζηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Τέινο ζπιιέγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, φπσο πξνβιέπεη ε δεκνζηνυπαιιειηθή λνκνζεζία 

πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγνχληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηαβνιήο 

κηζζνχ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη επηδνκάησλ ελψ ηεξνχληαη δεδνκέλα 

πγείαο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ παξνρή αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη θαηαβνιήο 

εηδηθψλ επηδνκάησλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη. 

   Τν Δπηκειεηήξην κπνξεί αλά πεξίζηαζε λα επεμεξγάδεηαη ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα ηφζν σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, φζν θαη σο 

εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (π.ρ. One Shop Stop γηα 

ηελ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ Γ.Δ.ΜΗ.). 

 

4) Γηαδηθηπαθέο Σερλνινγίεο 

  Τν Δπηκειεηήξην ελδέρεηαη λα ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο κφλν 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηνλ ηζηφηνπν θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά είλαη ε δηεχζπλζε δηαδηθηπαθνχ 

πξσηνθφιινπ (δηεχζπλζε IP) θαη είδνο πεξηεγεηή (browser) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν επηζθέπηεο, cookies, αφξαηα pixel θαη web beacons γηα ηε 

ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηήγεζε ζε απηά. Πεξαηηέξσ, 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απνηππψλνληαη ζηελ Πνιηηηθή Cookies ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 

Σηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ελδέρεηαη λα παξέρνληαη 

ζχλδεζκνη νη νπνίνη αλαθαηεπζχλνπλ ηνλ ρξήζηε ζε ηζηφηνπνπο ηξίησλ. Τν 
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Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο δελ ειέγρεη ηνπο ελ ιφγσ ηζηφηνπνπο ηξίησλ θαη δελ 

επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελν πνπ αλαξηάηαη ζε απηνχο ή ζε πεξαηηέξσ 

ζπλδέζκνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηνχο θαη δελ επζχλεηαη γηα ηηο 

πξαθηηθέο ηδησηηθνχ απνξξήηνπ ηξίησλ ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

ηζηφηνπσλ ηξίησλ. 

 

5) θνπόο επεμεξγαζίαο δενκέλωλ  

Τν Δπηκειεηήξην επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ζαο γηα : 

-  Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε πάζεο θχζεσο δξάζεηο ζπλαθείο κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, νηθνλνκηθά 

λέα, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, δηαγσληζκνχο 

πξνκήζεηαο, έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο πιήξσζεο ησλ εθ ηνπ λφκνπ 

πξνβιεπφκελσλ ζθνπψλ ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 

-Σπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Δπηκειεηήξην 

ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο εζληθψλ ή δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

-Θεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

- Δίζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ. 

- Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ην 

ΓΔΜΗ (έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, κεηαβνιψλ θιπ).  

- Τήξεζε ηνπ κεηξψνπ θαη έιεγρνο επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνχ 

ηίηινπ. 

- Σχληαμε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηηο αξραηξεζίεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 

- Έθδνζε ςεθηαθήο ππνγξαθή, κέζσ ηεο εηδηθήο πιαηθφξκαο ηεο 

ΚΔΔ. 

 

   

6) Πνηνη έρνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο 

Πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα έρνπλ νη ππάιιεινη θαη ε 

Γηνίθεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο έρνπλ θαη φζνη θάλνπλ πινήγεζε ζηε 

ζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, φπνπ ηα δεδνκέλα απηά δηαηεξνχληαη, ζην 

πιαίζην ηεο πιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ δηθηχσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ κειψλ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Τν Δπηκειεηήξην ζπλεξγάδεηαη κε εθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψλεη 

ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο, δηαζθαιίδνληαο ζπκβαηηθά θαη 

επηζεσξψληαο ηελ απφ κέξνπο ηνπο ηήξεζε ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη 

εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Πξφζβαζε ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο 

έρνπλ θαη νη αηηνχληεο ζην Δπηκειεηήξην ζπλαθή ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Τν Δπηκειεηήξην δηαβηβάδεη 

ηα δεδνκέλα ζαο, φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη θαηφπηλ 

ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, ζην πιαίζην ηεο δηθηχσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ, κφλνλ φηαλ αμηνινγείηαη φηη ε ζπλδξνκή 
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ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαβίβαζε ζπλάδεη κε ην πλεχκα θαη ην 

ξφιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ. 

Έρεηε δηθαίσκα λα αλαθαιέζεηε νπνηεδήπνηε ηε ζπγθαηάζεζε, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο ζπξξνήο εθ ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

  

7) Γηαβίβαζε δεδνκέλωλ ζε Σξίηνπο 

  Τν Δπηκειεηήξην ελδέρεηαη λα δηαβηβάδεη ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ζε 

ηξίηνπο, ηδίσο επεηδή απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία σο 

ππνρξέσζε ηνπ ή ελαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο εγγπήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νθείιεη 

λα ελεκεξψλεη επαξθψο ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ πξνηνχ πξνβεί 

ζηελ ελ ιφγσ δηαβίβαζε. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δηαβίβαζε αθνξά 

ζε ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Φψξνπ (ΔΟΦ),  ην ΔΔΑ νθείιεη λα ειέγρεη εάλ: 

 Η Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη ζρεηηθή απφθαζε επάξθεηαο γηα ηελ ηξίηε 

ρψξα πξνο ηελ νπνία ζα γίλεη ε δηαβίβαζε. 

 Τεξνχληαη νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ γηα 

ηε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε δηαβίβαζε πξνο ηξίηε ρψξα 

απαγνξεχεηαη θαη ην ΔΔΑ δελ κπνξεί λα δηαβηβάζεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πξνο απηή, εθηφο εάλ ηζρχεη θάπνηα απφ ηηο εηδηθέο παξεθθιίζεηο 

πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο (ι.ρ. ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη 

ελεκέξσζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε δηαβίβαζε, ε 

δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα εθηέιεζε ζχκβαζεο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, είλαη αλαγθαία γηα 

ζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ θαη δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

θ.ν.θ). 

  

8) Υξνληθό δηάζηεκα ηήξεζεο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ 

Τν Δπηκειεηήξην δηαηεξεί ηα δεδνκέλα ζαο, ζε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ 

αξρείν, θαζφιε ηε δηάξθεηα πνπ δηαηεξείηε ηελ ηδηφηεηα κέινπο, κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζή ζαο θαη ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θνξνινγηθή, θνηλνηηθή θαη ινηπή λνκνζεζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο ηεξεί ηα δεδνκέλα ζαο 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ελεξγή ε κεηαμχ καο επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία. 

Με ηε ιήμε ηεο λφκηκεο ππνρξέσζεο ή ηεο επηθνηλσλίαο, ηα 

δεδνκέλα ζαο δηαγξάθνληαη κε αζθαιή ηξφπν νξηζηηθά ρσξίο δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο. Μεηά ηε δηαγξαθή ζαο απφ ην Δπηκειεηήξην ηεξνχληαη ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα ζαο γηα ηηο αλάγθεο ηήξεζεο αξρείνπ. 
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9) Γηθαηώκαηα ηωλ Τπνθεηκέλωλ   

Τν Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο εμαζθαιίδεη γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ: 

α. Γηθαίωκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ζαο αθνξνχλ θαη λα ιάβεηε πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ επεμεξγαζίαο, 

ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ θαη ηνπο απνδέθηεο, εθφζνλ ππήξμε δηαβίβαζε 

(αξζ. 15 ΓΚΠΓ). 

β. Γηθαίωκα δηόξζωζεο ζηα δεδνκέλα ζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αξζνχλ αλαθξίβεηεο ή λα ζπκπιεξσζνχλ ειιείςεηο (αξζ. 16 ΓΚΠΓ). 

γ. Γηθαίωκα δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ αξζ. 17 ΓΚΠΓ, εθφζνλ ζπληξέρεη λφκηκε 

ππνρξέσζε, ή ζπληξέρεη ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή ηεξείηαη 

αξρεηνζέηεζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή γηα ηε ζεκειίσζε, 

άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ (αξζ. 17 ΓΚΠΓ). 

δ. Γηθαίωκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε 

λφκηκεο αξκνδηφηεηαο (αξζ. 18 ΓΚΠΓ). 

ε. Γηθαίωκα ζηε θνξεηόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ. 

ζη. Γηθαίωκα ελαληίωζεο κε ηελ επηθχιαμε λφκηκεο αξκνδηφηεηαο 

(αξζ. 21 ΓΚΠΓ). 

  

Μπνξείηε λα απεπζχλεηε θάζε αίηεκά ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο, εγγξάθσο πξνο ην Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο 

είηε ζε έληππε κνξθή απνζηέιινληαο ην αίηεκά ζαο ζηε δηεχζπλζε 

Κεληξηθήο 3, Βέξνηα, Τ.Κ. 59132 είηε απνζηέιινληαο κήλπκα ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε chamimat@otenet.gr 

Τν Δπηκειεηήξην κπνξεί λα αξλεζεί λα ηθαλνπνηήζεη ελ φισ ε ελ 

κέξεη ζρεηηθφ αίηεκα πνπ ιακβάλεη απφ ην ππνθείκελν δεδνκέλσλ, κφλν 

φηαλ απηή ε δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΓΚΠΓ. 

 

10) Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ 

Τν Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο έρνληαο ζρεηηθή λφκηκε ππνρξέσζε 

πξνρψξεζε βάζεη ηνπ αξζ. 37-39 ΓΚΠΓ ζηνλ νξηζκφ Υπεχζπλνπ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλείηε ζην e-mail 

chamimat@otenet.gr ππ‘νςηλ DPO. 

  Σε πεξίπησζε πνπ ην Δπηκειεηήξην θαζπζηεξεί ή αξλείηαη 

αλαηηηνιφγεηα σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ζαο, κπνξείηε λα 

απεπζχλεζηε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα 

(www.dpa.gr), πνπ είλαη ε θαζ’ πιελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή κε βάζε ηνλ 

ΓΚΠΓ θαη αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ πξνζθπγή ζαο, εθφζνλ έρεηε 

πξνεγνπκέλσο απεπζπλζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

  

 

 

11) Δθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηκαζίαο 

mailto:chamimat@otenet.gr
https://www.dpa.gr/


[9] 

 

 Τν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία ηνλ Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ έρεη κεξηκλήζεη έηζη ψζηε ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λα είλαη 

επαξθψο ελεκεξσκέλν θαη εθπαηδεπκέλν κε ηνλ Καλνληζκφ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ.  

 

12) Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ 

Πξνζωπηθνύ Υαξαθηήξα 

Τν Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηελ παξνχζα 

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα γηα ιφγνπο 

ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζηηθέο κεηαβνιέο, γηα επηκειεηεξηαθνχο ζθνπνχο ή 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ, επηζθεπηψλ, 

ζπλεξγαηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα επηηπγράλνπκε ζηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ. 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζα κπνξείηε λα βξίζθεηε ηε 

λεφηεξε επηθαηξνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε 

έλδεημε εκεξνκελίαο, ψζηε λα θαζίζηαηαη γλσζηφ πνηα είλαη ε πιένλ 

πξφζθαηα επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε. 

  


