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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ) 

 

Η επιχείρηση με τη διακριτική επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ» και «ΝΕΟΣ 

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ» (εφεξής «Επιχείρηση»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κυρία Κουντουρούδη 

Αναστασία, ως ιδιοκτήτρια αυτής, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας. 

Ειδικότερα, η Επιχείρηση θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων σας. Στο πλαίσιο αυτό θα 

επεξεργαστεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία θα μας γνωστοποιείτε εσείς, με οποιοδήποτε άλλο 

γραπτό  μέσο, φυσικής ή ηλεκτρονικής μορφής, μέσω των αρμόδιων, εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και 

συνεργατών της επιχείρησης.  

Η Επιχείρηση, συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού, σχετικά με την προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη σχετική με αυτόν ελληνική 

νομοθεσία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικά σας και των τέκνων των, ως 

ασκούντες τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους, καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των πελατών ή/ και υποψήφιων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της 

διαχείρισης των πληροφοριών για την εύρρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και με σκοπό την εξασφάλιση 

της μέγιστης ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα από 

απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη, και 
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παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 

προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά. 

Επισημαίνουμε ότι για όσο χρόνο θα σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα 

σας που είναι απαραίτητα για την παροχή τους, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε 

σε αρχικό ή και σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο. 

 

➢ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:              ΠΕΣΤΩΝ 30- ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

E-mail:                 info@nipiakoskipos.gr 

Tηλέφωνο:                 23920.73166 

Fax:                 23920.73110 

 

➢ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Με την υπογραφή του επισυναπτόμενου ιδιωτικού συμφωνητικού ή/και της αίτησης εγγραφής, η 

Επιχείρηση συλλέγει τις εξής πληροφορίες: 

- Ονοματεπώνυμο 

- Διεύθυνση κατοικίας/ εργασίας 

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) 

- Αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) 

- ΑΦΜ και ΔΟΥ 

- Επάγγελμα και μορφωτικό επίπεδο γονέων 

- Πληροφορίες για ιατρικά δεδομένα του/-ων τέκνου/-ων σας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 

ιατρική καρτέλα παιδιού που σας δίδετε προς συμπλήρωση κατά τη διαδικασία εγγραφής του. 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 

(άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). 
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Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, 

τη νομιμοποίησή σας με το τέκνο ή τα τέκνα σας, για την επικοινωνία μας μαζί σας, την έκδοση των 

αντίστοιχων παραστατικών, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση του επισυναπτόμενου ιδιωτικού 

συμφωνητικού, στηρίζεται δε, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή. 

Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την επιχείρηση 

για οιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά δεδομένα τα δικά σας ή σε σχέση με τη νομιμοποίηση σας 

ως προς την εκπροσώπηση του/- ων τέκνου/- ων σας (επί παραδείγματι σε περίπτωση αφαίρεσης της 

γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα, αφαίρεσή της και από τους δύο γονείς και ανάθεσης άσκησής της 

σε τρίτο πρόσωπο). Την πληροφορία αυτή η Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει περαιτέρω για να 

επικαιροποιήσει, ως οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, 

όσον αφορά σε υπηρεσίες που λαμβάνετε από αυτήν. 

Τυχόν άρνησή σας για χορήγηση των προσωπικών δεδομένων σας, πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων 

που απαιτούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό, θα 

έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκπλήρωσης της σύμβασης εκ μέρους μας, καθώς και 

άρνηση εκπλήρωσης οιασδήποτε υποχρέωσης της Επιχείρησης που απορρέει από τη σύμβαση.  

 

➢ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την ορθή την παροχή των υπηρεσιών μας προβαίνουμε, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε 

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως επί παραδείγματι συλλογή, 

καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση με σκοπό την 

εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.  

Ειδικότερα θα προβούμε σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα 

στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα ασφάλισης που 

είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκπλήρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού μας, και σε επεξεργασία 

ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), όπως οι πληροφορίες που αφορούν την 

κατάσταση της υγείας του/ -ων τέκνου/-ων σας (φυσική κατάσταση, τυχόν ειδικές ικανότητες ή αναπηρίες, 

ιατρικό ιστορικό, χορήγηση φαρμάκων, εμβολίων κλπ) που με τη ρητή συγκατάθεσή σας μας παρέχετε, 

συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο της ιατρικής καρτέλας παιδιού, που θα σας δίδεται, και με σκοπό την 
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πλήρη ασφάλεια του/- ων τέκνου/-ων σας κατά την παραμονή του στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, 

και την συνεχή ενημέρωση του συνεργαζόμενου με την επιχείρηση ιατρικού προσωπικού. 

Η επεξεργασία ΔΠΧ θα διενεργείται αποκλειστικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες 

την Επεξεργασία προστιθέντων υπαλλήλων της Επιχείρησης, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρα 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας στη ΔΠΧ με την Επιχείρηση. 

 

➢ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

H Επιχείρησή μας διαθέτει επίσημους λογαριασμούς: 

Στο Facebook: https://www.facebook.com/nipiakoskipos/ και στο Instagram 

https://www.instagram.com/nipiakoskipos/?hl=el. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας αυτών των μέσων 

επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε 

και τη φωτογραφία σας). Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για 

εσάς είναι η παροχή ενημερώσεων για το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας ή η επικοινωνία μαζί σας, 

απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η 

συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε κάνοντας like/follow στη σελίδα μας, και την οποία μπορείτε 

να ανακαλέσετε κάνοντας unlike/unfollow αντίστοιχα. Η Επιχείρηση ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ 

μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις στη σελίδα που διατηρεί στα μέσα αυτά, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού 

διαλόγου και πάντα με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Δεν έχουμε υποχρέωση ελέγχου του 

περιεχομένου των σχολίων που υποβάλλονται από τους χρήστες, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να 

αφαιρούμε κάθε είδους περιεχόμενο που παραβιάζει όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, 

χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα 

αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν. Η Υπεύθυνη επεξεργασίας της Επιχείρησης είναι και 

Υπεύθυνη επεξεργασίας των ανωτέρω σελίδων.  

Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο επεξεργασίας ή τα μέσα με τα οποία 

το Facebook ή το Instagram επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων 

αυτών από τους παρακάτω συνδέσμους:  

Για το Facebook: 

εδώ:https://www.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade2547 

3632eae199 και εδώ: https://www.facebook.com/business/GDPR  

Για το Instagram:  



5 
 

εδώ: https://help.instagram.com/2000935033561463 και εδώ: 

https://help.instagram.com/2000935033561463 

 

➢ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΣ 

Οι φωτογραφίες (επί παραδείγματι, αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της 

σχολικής ζωής) αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του 

άρθρου 2 στοιχ. α΄ του Ν. 2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή 

έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά 

συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 

μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων, εν προκειμένω εσείς ως γονείς και ασκούντες τη γονική μέριμνα 

του/-ων τέκνου/-ων σας,  έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα και με την από 22/06/2018 και υπ’ 

αριθμ. πρωτ.  Φ.25/103373/Δ1 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Χρήση 

Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες».  

Η Επιχείρηση, σεβόμενη πλήρως τις διατάξεις του νόμου, δεσμεύεται απέναντί σας για τα κάτωθι: 

Οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή βίντεο των παιδιών θα χρησιμοποιούνται μόνο με τον τρόπο που δηλώνεται 

στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Επιχείρησης, με αποκλειστικό σκοπό 

την προώθηση των εκδηλώσεων του βρεφονηπιακού σταθμού μας στους γονείς, για τα συγκεκριμένα 

αρχεία και μόνο εφόσον έχουν τη ρητή γονική συναίνεσή σας. Η Επιχείρηση ενδέχεται να χρησιμοποιεί 

και να δημοσιεύει φωτογραφικό υλικό που συλλέγεται από επαγγελματία φωτογράφο, υπαλλήλους της 

Επιχείρησης ή/ και γονείς των τέκνων, από εκδηλώσεις του βρεφονηπιακού σταθμού, στις εγκαταστάσεις 

του ή σε χώρους τρίτων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των ανηλίκων που συμμετέχουν σε αυτές, 

στην ιστοσελίδα www.nipiakoskipos.gr, στις σελίδες της Επιχείρησης: Facebook:  

https://www.facebook.com/nipiakoskipos και Instagram: https://www.instagram.com/nipiakoskipos/?hl=el. 

Επιπλέον, η Επιχείρηση θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει βιντεοσκοπημένο υλικό από τις 

εκδηλώσεις αυτές στους παραπάνω διαδικτυακούς ιστοτόπους, στο οποίο κατά περίπτωση ενδέχεται να 

περιέχονται τα χαρακτηριστικά προσώπων των ανηλίκων, λόγω ενδεχόμενης τεχνικής δυσκολίας ειδικής 

επεξεργασίας του.  

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να αποτραπεί η μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα ή σε προσωπικά δεδομένα.  
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➢ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Σχολεία και λοιποί χώροι όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι»),  

είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση για τις περιπτώσεις βρεφονηπιακών σταθµών, η λήψη εικόνας από χώρους 

όπου φιλοξενούνται/κοιµούνται αποκλειστικά βρέφη, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακολούθηση σε 

πραγµατικό χρόνο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε περίπτωση επέλευσης 

συµβάντος που σχετίζεται µε την ασφάλεια, την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα του βρέφους. 

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η µετάδοση εικόνων των χώρων των βρεφονηπιακών σταθµών στους 

γονείς µέσω του ∆ιαδικτύου.  

Η Επιχείρηση διαθέτει κάμερες στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα βρέθη και παιδιά, με αποκλειστικό 

σκοπό την προσωπική τους ασφάλεια. Τα δεδομένα που καταγράφουν οι κάμερες, διαγράφονται κατά την 

επόµενη εργάσιµη µέρα. Σε περίπτωση συµβάντος (π.χ. σωματική βλάβη ανηλίκου, φθορά ξένης 

ιδιοκτησίας, κλοπή, ληστεία) εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8 της Οδηγίας, και το 

ανωτέρω διάστημα διαγραφής μπορεί να παραταθεί μέχρι και τρεις μήνες. Κατά την επίσκεψη και 

παραμονή σας στους χώρους της Επιχείρησης ενδέχεται να βιντεοσκοπηθείτε και εσείς από τις 

υπάρχουσες κάμερες. 

 Η διαχείριση του συστήµατος πραγµατοποιείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εν προκειμένω 

την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, κυρία Κουντουρούδη. 

 

➢ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Η  Επιχείρηση σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα, και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

που αφορούν το/-α τέκνο/-α σας, καθώς την ανάγκη απόλυτης προστασίας αυτών, για το λόγο αυτό δε 

διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.  

 

➢ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Επιχείρηση θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σε φυσική ή ηλεκτρονική 

μορφή, για όσο διάστημα διαρκεί η έννομή μας σχέση. Σε περίπτωση που η έννομη σχέση μας διακοπεί, 

ή λήξει με οιονδήποτε τρόπο, κατά παράβαση κάποιου όρου του ιδιωτικού συμφωνητικού μας, θα τηρούμε 

τα δεδομένα σας για πέντε (5) έτη. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί, σε κάθε περίπτωση, για όσο 
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χρόνο απαιτείται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων. 

 

➢ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Η Επιχείρηση, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι προστιθέντες υπάλληλοι 

και οι συνεργάτες αυτής, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα 

αποθηκεύουμε, να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να μη συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας 

είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους. 

 

➢ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα 

προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε 

να πληροφορηθείτε τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα 

δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για 

διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης 

στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη 

αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και 

πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται. 

 

- Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων 

καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 

ΓΚΠΔ. 

 

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της 

επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. 
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- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία 

των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 

σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή 

βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ. 

 

- Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών 

σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 ΓΚΠΔ. 

 

- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ή να ζητήσετε τη 

μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ. 

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο που αφορά 

προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, εγγράφως, με την 

αποστολή ταχυδρομικής επιστολής με την ένδειξη «GDPR», στη διεύθυνση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗ «ΝΕΟΣ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ», ΠΕΣΤΩΝ 30- ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, T.K 54453, 

Θεσσαλονίκη εσωκλείοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.nipiakoskipos.gr  ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@nipiakoskipos.gr 

επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης δικαιώματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.nipiakoskipos.gr. 

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω αδικαιολόγητης επανάληψης 

επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την Επιχείρηση.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 

τηλέφωνο 2392.073166. 

Εφόσον ασκήσετε οιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την 

ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος, και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους 

που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. 

Επισημαίνουμε ότι μπορείτε οιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία 

των ΔΠΧ. 
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Ημερομηνία εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 25/05/2018 

Ημερομηνία τροποποίησης (προσθήκη προβλέψεων για μέσα κοινωνικής δικτύωσης): 01/04/2019 

 

 


