
  

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου 
Θεβώλ 198, Αγ. Ισάλλεο Ρέληεο 182 33 

 

Πολιηική Διαχείριζης προζωπικών δεδομένων 

 

1. Τπεύζπλνο γηα ηα Πξνζσπηθά ζαο Δεδνκέλα 

α. ην πιαίζην ηεο αίηεζεο ζαο, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε 2
ε
 ΔΤΠΕ 

ζέβεηαη ην δηθαίσκά ζαο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ θαη 

ζεσξείηαη ππεύζπλε γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (Καλνληζκόο 2016/679, εθεμήο ΓΚΠΔ). 

2. θνπόο Δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ 

α. Η αίηεζή ζαο ππνβάιιεηαη ζην Κέληξνπ Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ηεο 2
εο

 ΔΤΠΕ 

κε ζθνπό i) ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηώκαηά ζαο θαη ηηο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεώλ ζαο θαζώο θαη ηελ 

ελζάξξπλζή ζαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή θαη ii) ηε δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε 

ησλ παξαπόλσλ, αλαθνξώλ θαη θαηαγγειηώλ ζαο. 

β. Η δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ ζηεξίδεηαη ζηα άξζξα 5 παξ. 1 Ν. 

2690/1999, όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 1 Π.Δ. 28/2015, 4 παξ. 9 Ν. 

3329/2005, ζηνλ Ν. 4238/14 θαη ζηελ Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο 2
εο

 ΔΤΠΕ κε 

αξηζκ. ΔΑΑΔ 8651/11-2-2020. πλεπώο, ε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο 

δεδνκέλσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζή ζαο, απνηειεί 

έλλνκε ππνρξέσζε ηεο 2
εο

 ΔΤΠΕ θαη επνκέλσο, λνκηθή βάζε απνηειεί ην άξζξν 6 

παξ. 1 ζηνηρ. γ΄ ηνπ ΓΚΠΔ. 

γ. Η δηάξθεηα δηαηήξεζεο ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Δ. 162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως αρχείων Δημοσίων Υπηρεσιών». 



δ. ην πιαίζην απηό ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη αλ ε αίηεζή ζαο αθνξά 

παξάπνλν/θαηαγγειία θαηά ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ, ην ελ ιόγσ πξόζσπν έρεη 

δηθαίσκα λα ιάβεη γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο, όπσο αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζή ζαο 

(βι. ζρεηηθώο άξζξν 15 ΓΚΠΔ). 

ε. Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, όπσο αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ζαο, ζα 

γλσζηνπνηεζνύλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κέληξνπ Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη ζηνλ 

θαζ’ ύιελ αξκόδην ηκήκα ή ππεξεζία, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ αηηήκαηόο ζαο. 

3. Δηθαηώκαηα 

α. αο ελεκεξώλνπκε όηη έρεηε δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην πεξηερόκελν θαη ηα 

ζρεηηθά κε ην αίηεκά ζαο έγγξαθα πνπ ζαο αθνξνύλ. Επίζεο, έρεηε δηθαίσκα 

δηόξζσζεο θαη δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ζαο θαζώο θαη ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεηε 

ηελ δηαρείξηζή ηνπ αηηήκαηόο ζαο, δειαδή λα «αλαζηείιεηε» ηελ πνξεία ηεο ππόζεζή 

ζαο. Σα δηθαηώκαηα δηόξζσζεο, δηαγξαθήο θαη πεξηνξηζκνύ κπνξνύλ λα 

ηθαλνπνηεζνύλ, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη αληίζηνηρεο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Καλνληζκό (ΕΕ) 2016/679.  

    β. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ζαο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ Τπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηεο 2
εο

 

ΔΤΠΕ ζηελ εμήο ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: dpo@2dype.gr                                            

    γ. Γηα νπνηνδήπνηε παξάπνλν ή θαηαγγειία αθνξά ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, 

κπνξείηε λα ππνβάιιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ 

Υαξαθηήξα (Λ. Κεθηζίαο 1-3, ΣΚ 115 23 – Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο: www.dpa.gr). 
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