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Δήλωση Δέσμευσης της Διοίκησης για τον GDPR 

 
 

   

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. και ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) είναι Κανονισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται σε όλους τους 
οργανισμούς που συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται και στην περίπτωση του 
Νομικού Προσώπου μας. 

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την ανάγκη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό το Νομικό 
Πρόσωπο διαβεβαιώνει και διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, των μαθητών, 
των εργαζομένων, των συναλλασσόμενων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 

Η δέσμευση για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων επεκτείνεται σε όλα τα  
επίπεδα διοίκησης του Νομικού Προσώπου και αποδεικνύεται μέσω των σχετικών 
πολιτικών και την παροχή των κατάλληλων πόρων για τη θέσπιση και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών μέτρων προστασίας δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών. 

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των νομικών μας υποχρεώσεων, έχουμε θέσει σε 
εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κατανόηση και την επικύρωση της 
χρήσης εκ μέρους μας των προσωπικών δεδομένων και την επιβεβαίωση της νομικής 
βάσης της επεξεργασίας. 

Η Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιηθεί εντός του Νομικού Προσώπου και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, προκειμένου να είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους. 

Διασφαλίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιείται σε τακτική βάση μια συστηματική 
αναθεώρηση της απόδοσης του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
στόχων του και να προσδιορίζονται και να αντιμετωπίζονται συναφή ζητήματα. 

Όπου ενδείκνυται, θα χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση εκτίμησης αντικτύπου σχετικά 
με την προστασία δεδομένων, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τις 
συστάσεις του Κανονισμού και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές. 

Ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους στο 
Νομικό Πρόσωπο, να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες που σχετίζονται με 
τον ρόλο τους προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο να είναι συνεχώς συμμορφωμένο με 
τον Κανονισμό. 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος  
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