
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  
 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντάσσεται 
στο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Αστικής 
Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική 
Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» και το διακριτικό τίτλο 
«Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας» (εφ’ εξής «ΣΕΕ»). Η Πολιτική 
Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των 
ενδιαφερομένων (υπαλλήλων, συνεργατών, συμμετεχόντων στις 
διαδικασίες ελέγχου των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπών) τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται 
από το ΣΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Εάν ο 
ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην 
προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων, ή να συνεργασθεί 
με το ΣΕΕ για να ακολουθηθεί η παρακάτω περιγραφόμενη Διαδικασία 
Εξαίρεσης. 
 
Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων  
 
Τα προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται από το ΣΕΕ στο πλαίσιο των, κατά 
το Καταστατικό αυτού, δραστηριοτήτων του. Σας ενημερώνουμε ότι τα 
προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται: α) για την κατά πάντα 
νόμιμο τρόπο επικοινωνία μαζί σας, β) για τις ανάγκες δημοσιοποίησης 
των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπών 
ελέγχου επικοινωνίας και γ) για τη στελέχωση του ΣΕΕ. Αποδεχόμενος 
την εν λόγω πολιτική απορρήτου, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την 
επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των προσωπικών του δεδομένων 
από το ΣΕΕ. 
 
Διάθεση Δεδομένων  
 
Το ΣΕΕ δεσμεύεται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και 
μόνον στα πλαίσια των νομίμων δραστηριοτήτων του και εντός των 
όρων και προϋποθέσεων και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει 
υποβάλει το υποκείμενο των δεδομένων. Το ΣΕΕ ενδέχεται να διαθέσει 
τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στις αρμόδιες Αρχές, μετά από 
την έκδοση σχετικής δικαστικής εντολής και σε περιπτώσεις που αυτό 



 

θα βοηθήσει στη διερεύνηση διάπραξης αδικήματος, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Πρόσβαση στα Δεδομένα – Διαδικασία Εξαίρεσης 
 
Το ΣΕΕ δεσμεύεται να παρέχει στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα 
προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε 
θελήσει, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει 
από το ΣΕΕ την τροποποίηση, την ανανέωση ή τη διαγραφή 
οποιασδήποτε πληροφορίας τηρείται για αυτόν, καθώς και να ζητήσει 
την οριστική διαγραφή των δεδομένων του (όσων δεν υποχρεούται από 
την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρεί το ΣΕΕ). Μετά την ολοκλήρωση 
του αιτήματος διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων, τα 
δεδομένα θα έχουν διαγραφεί οριστικά και δεν θα υπάρχει η 
δυνατότητα επαναφοράς τους. 
 
Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων  
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα με βάση τα παρακάτω κριτήρια και ανάλογα με την 
περίπτωση. 

• Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου και για όσο χρονικό διάστημα 
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 

• Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση 
σύμβασης ή τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης 
και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 
της σύμβασης ή την άσκηση νομικών αξιώσεων που απορρέουν 
από τη σύμβαση. 

Μετά το πέρας της επεξεργασίας και εφ’ όσον δεν υπάρχει λόγος 
διατήρησής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται εκτός εάν 
η νομοθεσία ορίζει άλλως. 
 
Ασφάλεια Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα 
 
Η ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων 
αποτελεί για το ΣΕΕ καθήκον ύψιστης σημασίας. Το ΣΕΕ χρησιμοποιεί 



 

σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης και ασφάλειας πληροφοριών με 
σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
 
Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης 
 
Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και 
να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία τους. Επίσης, έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να 
επικαιροποιήσετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, 
με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΣΕΕ.  
 
Δικαίωμα Καταγγελίας 
 
Στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής απορρήτου, το ΣΕΕ ενθαρρύνει 
κάθε ενδιαφερόμενο να καταγγείλει, εγγράφως ή προφορικώς, στους 
υπευθύνους υπαλλήλους του ΣΕΕ κάθε πιθανή παραβίαση των 
προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με 
τους όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει. Το ΣΕΕ δεσμεύεται να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το 
πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι 
τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τον 
παρόντα όρο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί απ’ ευθείας και 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr) – τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 
6475628 – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 
 
Αποδοχή και Συγκατάθεση 
 
Λαμβάνοντας γνώση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, δηλώνετε ότι 
έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων, την αποδέχεσθε και παρέχετε τη 
συγκατάθεσή σας  για την ηλεκτρονική επεξεργασία αυτών από το ΣΕΕ 
με τους τρόπους και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. 

http://www.dpa.gr/
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