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Ιστορικό αναθεωρήσεων  
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Εισαγωγή 
 
Θα θέλαμε  να σας  διαβεβαιώσουμε ότι για το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 
Ν.Π.Δ.Δ.,  η προστασία των προσωπικών δεδομένων  των δημοτών και των 
πελατών  μας  έχει  πρωταρχική  σημασία.  Για το λόγο αυτό  λαμβάνουμε 
τα  κατάλληλα μέτρα  για  να προστατέψουμε τα  προσωπικά δεδομένα 
που  επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των  προσωπικών 
δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από 
το νομικό πλαίσιο, τόσο από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο, όσο και από τρίτους που 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου. 
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας- Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  (DPO) 
 
Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Ξάνθη, Τ.Κ. 67133,  
website: www.cultureofxanthi.gr τηλ: 2541072554, ενημερώνει ότι, για σκοπούς 
άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.  Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με 
την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας: email: dpo@cultureofxanthi.gr.   
 
Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας  και πως  χρησιμοποιούμε τα προσωπικά 
δεδομένα σας 
 
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε: ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση,  email,  τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, Αριθμός διαβατηρίου, 
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή, κλπ τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν 
έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. 
 
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

1) Παροχή  των  υπηρεσιών, που  μας  αναθέτετε και επιθυμείτε να 
λάβετε  από  εμάς.  

2) Ικανοποίηση αιτημάτων για εγγραφή στη βιβλιοθήκη ενηλίκων/ανηλίκων, στο 
ωδείο, στη σχολή χορού, στη φιλαρμονική. 

3) Έκδοση Τιμολογίων και Αποδείξεων για τις Υπηρεσίες του Νομικού 
Προσώπου. 

4) Εκτέλεση Ενημέρωσης εισπράξεων δημοτών και πληρωμών προμηθευτών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα του Νομικού Προσώπου. 

5) Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών συστημάτων του Νομικού Προσώπου. 
6) Διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών σας 

όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε: 
α) κλειστά  κυκλώματα  τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες  ασφαλείας 
προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια 
φυσικών  προσώπων, εγκαταστάσεων, σε όσες εγκαταστάσεις έχουν 
τοποθετηθεί. 

http://www.avdera.gr/
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β) Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα (cookies) ή σε mobile 
εφαρμογές όπως  IP address 

       7) Συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο 
 
Περαιτέρω Επεξεργασία  
 
Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή 
επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται. 
 
 
Πού διαβιβάζουμε  τα δεδομένα 
 
Το Κέντρο Πολιτισμού διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους 
οποίους  αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του. 
Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση. 
Στις περιπτώσεις αυτές το Κέντρο Πολιτισμού παραμένει υπεύθυνο για την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της 
επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση εμπιστευτικότητας (NDA) με τους τρίτους 
στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 
και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα 
δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. 
Ειδικότερα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής 
λογαριασμού, Α.Δ.Τ., Αριθμό Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για  την εκτέλεση του σκοπού του 
Νομικού Προσώπου. 
 
Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης 
 
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα 
παρακάτω ειδικότερα  κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία 
επιβάλλεται ως υποχρέωση  από διατάξεις  του ισχύοντος νομικού πλαισίου,  τα 
προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν 
οι σχετικές διατάξεις, και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, για όσο χρόνο απαιτείται 
για την αμετάκλητη επίλυση τους. 
Όταν  η επεξεργασία εκτελείται  με  βάση  σύμβαση,  τα  προσωπικά   σας  δεδομένα 
αποθηκεύονται για  όσο  χρονικό  διάστημα  είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της 
σύμβασης  και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή / και υποστήριξη νομικών αξιώσεων  με 
βάση τη σύμβαση.  
Για να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη 
Προστασίας Δεδομένων  (DPO) του Κέντρου Πολιτισμού στα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας, email: dpo@cultureofxanthi.gr τηλέφωνο: 2541072554. 
 
 
Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα 
 

mailto:dpo@eyath.gr
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Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο  επεξεργασίας από 
το Κέντρο Πολιτισμού απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 
 
Δικαίωμα πρόσβασης: 
Έχετε δικαίωμα να μάθετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι 
λοιπόν,  έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 
 
Δικαίωμα διόρθωσης: 
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε,  να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να 
τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι  σε επαφή με τοαρμόδιο 
τμήμα του Κέντρου Πολιτισμού στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. 
 
Δικαίωμα διαγραφής: 
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε  αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων 
όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να 
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες  περιπτώσεις 
(όπως  ενδεικτικά  όταν  υπάρχει  σύμβαση, υποχρέωση  επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν 
λόγω  δικαίωμα  υπόκειται  σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν 
υφίσταται  ανάλογα  με την περίπτωση. 
 
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: 
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των 
προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε  στη 
διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό 
χρήσης  αυτών,  (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται  για 
τους  σκοπούς  επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, 
άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία 
και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και 
υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 
 
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι 
απαραίτητη για σκοπούς εννόμων  συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, καθώς επίσης  και στην επεξεργασία για σκοπό απευθείας 
εμπορικής  προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού  προφίλ. 
 
Δικαίωμα στη Φορητότητα: 
Έχετε δικαίωμα να λάβετε  χωρίς  χρέωση  τα προσωπικά σας δεδομένα σε 
μορφή  που  θα  σας  επιτρέπει να έχετε  πρόσβαση  σε αυτά,  να τα χρησιμοποιήσετε 
και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, 
έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό,  να διαβιβάσουμε τα 
δεδομένα και απευθείας σε άλλον  υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμά  σας 
αυτό  υπάρχει  για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους 
διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα  με βάση της συγκατάθεσή σας  ή σε εκτέλεση 
σχετικής σύμβασης. 
 



Δήλωση Απορρήτου 

 
 

                                                                                                                                        Σελίδα 6 / 6 
 

Για να ασκήσετε  οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε  να 
απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO), email 
dpo@cultureofxanthi.gr  τηλέφωνο: 2541072554. 
 
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 
 
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την 
επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον 
τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
(www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου→ Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν 
αναλυτικές πληροφορίες. 
 
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 
 
Το Κέντρο Πολιτισμού εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα με στόχο 
την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή 
τυχαίας  απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και  παράνομης 
πρόσβασης σε  αυτά,  χρήσης, τροποποίησης  ή 
αποκάλυψής  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  τρόπος  λειτουργίας  του διαδικτύου  και 
το γεγονός  ότι  είναι  ελεύθερο  στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν 
εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη 
δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα, 
αποκτώντας  πρόσβαση  και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών 
δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους  ή/και αθέμιτους σκοπούς. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Ηλίας Ασκαρίδης 
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