
 

 
 
 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αιγιαλείας» (εφεξής ΔΕΥΑ ή 

Επιχείρηση) θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει 

όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία της 

ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των 

δεδομένων σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας. 

Στην παρούσα πολιτική αναλύεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται 

και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε 

και επεξεργαζόμαστε, η διαδικασία και ο σκοπός συλλογής τους, ο χρόνος τήρησής 

τους, καθώς και οι λόγοι κοινοποίησης τους σε τρίτα συνεργαζόμενα μέρη αν αυτό 

απαιτηθεί. Επιπλέον γνωστοποιούνται και αναλύονται το σύνολο των δικαιωμάτων 

σας καθώς και οι ενέργειες που μπορείτε να προβείτε για την άσκησή τους.  

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή 

ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από τη ΔΕΥΑ συνοπτική, ακριβή και διάφανη 

πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση 

και προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Η ΔΕΥΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα 

Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ 

από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.deyaaigialeias.gr και στα 

σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας. 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η 

παρούσα πολιτική είναι η ΔΕΥΑ με έδρα στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ ΨΑΡΩΝ - ΜΥΡΤΙΑ 

ΑΙΓΙΟΥ, ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ και τηλέφωνο επικοινωνίας 26910-21526. 

 

http://www.deyaaigialeias.gr/


 

 
 
 
 

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τη 

ΔΕΥΑ είναι απόρρητη και η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα 

τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της 

επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, 

κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της 

Επιχείρησης. 

3. Σκοπός της Επεξεργασίας 

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται 

από τη ΔΕΥΑ είναι ο κάτωθι: 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων – Δεδομένα πελατών  

Σκοπός της επεξεργασίας είναι: 

 Η συλλογή και καταχώρηση των στοιχείων των πελατών της 

Επιχείρησης και η παρακολούθηση των καταναλώσεων, των 

χρεώσεων και των οικονομικών συναλλαγών τους με τη 

ΔΕΥΑ, καθώς και τυχόν εκκρεμοτήτων τους 

 Η διατήρηση των δεδομένων για ιστορικούς λόγους και για 

λόγους μελλοντικής ανάγκης για τεκμηρίωση της 

συνεργασίας των πελατών με την Επιχείρηση 

 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων  

Σκοπός της επεξεργασίας είναι: 

 Η  τήρηση  αρχείου  των  προμηθευτών/  εργολάβων  και  η

παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών τους με τη 

ΔΕΥΑ 

 Η τήρηση της νομικής υποχρέωσης της Επιχείρησης για 

απόδοση κρατήσεων στο Δημόσιο 

 Ο υπολογισμός του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ 

 Η καταχώρηση ορισμένων δεδομένων στις ηλεκτρονικές 



 

 
 
 
 

πλατφόρμες "Διαύγεια" και "ΚΗΜΔΗΣ" 

Η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ανταπόκριση της ΔΕΥΑ σε ελέγχους από 

ελεγκτικές αρχές της νομιμότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών και των 

πληρωμών 

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς  

Σκοπός της επεξεργασίας είναι 

 Η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ανταπόκριση της 

ΔΕΥΑ σε ελέγχους από ελεγκτικές αρχές της νομιμότητας των 

διαγωνιστικών διαδικασιών 

 Η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό τη διευθέτηση τυχόν 

διαφορών της ΔΕΥΑ με συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς (π.χ. 

ενστάσεις, δικαστικές διενέξεις) 

Αρχείο εργαζομένων 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι 

 Η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων και η επεξεργασία 

του σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία 

 Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εργαζομένων (μεταβολές 

εργασιακής κατάστασης, εκπαιδεύσεις, ποινές κλπ) 

 Ο προσδιορισμός των οικονομικών απολαβών και η 

διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε εργαζομένου σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο 

 Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση ιστορικού αρχείου 

εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και η ευχερής 

δυνατότητα αναζήτησης και συσχέτισης εγγράφων 

(πρωτόκολλο). 

 



 

 
 
 
 

4.ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων – Δεδομένα πελατών  

Νομική βάση για την επεξεργασία: 

 Εκτέλεση σύμβασης (Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή 

υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ πελάτη και ΔΕΥΑ) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου (Διαφύλαξη των συμφερόντων των 

πελατών έναντι της ΔΕΥΑ) 

 Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διασφάλιση 

τυχόν απαιτήσεων της ΔΕΥΑ από πελάτες της) 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων  

Νομική βάση για την επεξεργασία: 

 Συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (Απαιτείται 

συναίνεση προμηθευτών ή εργολάβων από τους οποίους 

γίνονται προμήθειες ή ανατίθενται έργα μικρού 

προϋπολογισμού για την εκτέλεση των οποίων δεν 

απαιτείται σύμβαση. Σε περίπτωση συμβάσεων, η διατήρηση 

των δεδομένων μετά την υλοποίησή τους απαιτεί τη 

συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων) 

 Εκτέλεση σύμβασης (Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή 

υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή/ εργολάβου 

και ΔΕΥΑ) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης 

[Ανταπόκριση της Επιχείρησης για υποχρέωση επεξεργασίας 

και τήρησης των δεδομένων έναντι ελεγκτικών αρχών 

(συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ελεγκτικού 

συμβουλίου κλπ)] 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 



 

 
 
 
 

δεδομένων ή άλλου (Διαφύλαξη των συμφερόντων των 

προμηθευτών/ εργολάβων έναντι της ΔΕΥΑ) 

 Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον (Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την απόδοση 

κρατήσεων προς το Δημόσιο καθώς και πληροφοριών 

φορολογικού περιεχομένου) 

 Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των 

συμφερόντων της ΔΕΥΑ έναντι προμηθευτών/ εργολάβων) 

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς  

Νομική βάση για την επεξεργασία: 

 Συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (Ζητείται η 

ενεργή συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων για την 

επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διάρκεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και κυρίως για τη διατήρησή τους) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης 

(Υποχρέωση της Επιχείρησης για διατήρηση των δεδομένων 

για περιπτώσεις ελέγχων νομιμότητας των διαγωνισμών) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου [Διαφύλαξη των συμφερόντων των 

συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς έναντι της ΔΕΥΑ (π.χ. 

περιπτώσεις ενστάσεων ή δικαστικών διενέξεων)] 

 Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των 

συμφερόντων της ΔΕΥΑ έναντι συμμετεχόντων σε 

διαγωνισμούς για την τεκμηρίωση της νομιμότητας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας) 

 

 

 



 

 
 
 
 

Αρχείο εργαζομένων 

Νομική βάση για την επεξεργασία: 

 Εκτέλεση σύμβασης (Τήρηση δεδομένων για την ομαλή 

εργασιακή σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και των 

εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης 

(Υποχρέωση της ΔΕΥΑ έναντι φορολογικών αρχών και αρχών 

σχετικών με τις σχέσεις εργασίας για τήρηση και επεξεργασία 

δεδομένων εργαζομένων) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου (Διαφύλαξη των συμφερόντων των 

εργαζομένων έναντι δυσμενών αποφάσεων της ΔΕΥΑ που 

τους αφορούν) 

 Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον (Υποχρέωση της ΔΕΥΑ για τήρηση δεδομένων 

προκειμένου να καταβάλλονται κρατήσεις εργαζομένων και 

ασφαλιστικές εισφορές) 

 Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των 

συμφερόντων της ΔΕΥΑ έναντι μη σύννομων απαιτήσεων 

εργαζομένων) 

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο 

Νομική βάση για την επεξεργασία: 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου (Τήρηση αρχείου αλληλογραφίας με 

σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων φυσικών προσώπων 

που αλληλογραφούν με τη ΔΕΥΑ, έναντι αυτής και τήρηση 

πρωτοκόλλου για ευχερή αναζήτηση και συσχέτιση) 



 

 
 
 
 

 Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή 

τρίτου (Διαφύλαξη των συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι 

προσώπων που αλληλογραφούν με αυτή) 

 

5. Αποδέκτες των Δεδομένων 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να είναι αναλόγως με 

τη φύση τους και τις νομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης: 

• Φορολογικές αρχές (για πελάτες, προμηθευτές/ εργολάβους και προσωπικό) 

• Κατά περίπτωση αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία (για το προσωπικό) 

• Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (για το προσωπικό) 

• Κάθε τρίτος προς τον οποίο ζητείται η διαβίβαση δεδομένων από το υποκείμενο 

των δεδομένων στο πλαίσιο του δικαιώματος φορητότητας. 

Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα εκτός των περιπτώσεων που προαναφέρονται. 

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης 

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης έχει δικαίωμα να υποβάλει στην 

Επιχείρηση αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για εναντίωση στην 

επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. 

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων 

έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η 

νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την 

ανάκλησή της. 



 

 
 
 
 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει 

καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε 

υπόθεση που κατά την κρίση του παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που προαναφέρονται, το υποκείμενο των 

δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί με την Επιχείρηση είτε με επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις της ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ ΨΑΡΩΝ - ΜΥΡΤΙΑ 

ΑΙΓΙΟΥ, ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ είτε τηλεφωνικά στο 26910-21526, είτε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deya01@otenet.gr) 

6. Αυτοματοποιημένες αποφάσεις 

Η Επιχείρηση δε λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

7. Ειδικοί Σύνδεσμοι 

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑ (www.aigialeia.gov.gr) 

μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο 

δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Επιχείρησης ανάληψη 

οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

8. Ανήλικοι 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η Επιχείρηση συναλλάσσεται μόνο με 

ενηλίκους. Επιπροσθέτως, πρόθεση της Επιχείρησης είναι να μη συλλέγει 

προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί / επιβεβαιωθεί από 

την Επιχείρηση, τυχόν ανήλικοι χρήστες της ιστοσελίδας που διαβιβάζουν, μέσω 

αυτής, προσωπικά τους δεδομένα στην Επιχείρηση, υποχρεούνται και αναμένεται 



 

 
 
 
 

να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική 

μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. 

9. Τροποποίηση των παρόντων όρων 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των 

παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο των εκάστοτε 

υφιστάμενων διατάξεων και η κάθε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της 

στην ιστοσελίδα της. 

10. Διαθεσιμότητα 

Η παρούσα πολιτική: 

• Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyaaigialeias.gr) 

• Αναρτάται σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις της 

• Διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις εγκαταστάσεις της εφόσον ζητηθεί. 

ΈΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΤΡΙΤΟΥΣ 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών 

Διασφάλιση τυχόν οικονομικών ή άλλων απαιτήσεων της Επιχείρησης από 

πελάτες της. Διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης μεταξύ Επιχείρησης και πελάτη ή/και μετά από αυτή 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων 

Διαφύλαξη των συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι προμηθευτών/ 

υπεργολάβων. Διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης ή της συμφωνίας μεταξύ Επιχείρησης και προμηθευτή/ υπεργολάβου 

ή/και μετά από αυτή 

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς 

Διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι προσώπων που 



 

 
 
 
 

συμμετέχουν σε διαγωνισμούς σε περίπτωση διαφορών 

(κυρίως ενστάσεων) 

Αρχείο εργαζομένων 

Διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι εργαζομένων ή πρώην 

εργαζομένων. 

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο 

Διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι προσώπων που 

αλληλογραφούν με αυτή. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών 

Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων 

Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν 

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς 

Τα δεδομένα του αρχείου δε μεταβιβάζονται 

Αρχείο εργαζομένων 

 Επιθεώρηση εργασίας  

 Αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία 

 Φορολογικές αρχές 

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο  

Τα δεδομένα του αρχείου δε μεταβιβάζονται 



 

 
 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών 

Μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές 

εκκρεμότητες μεταξύ υποκειμένου των δεδομένων και ΔΕΥΑ. 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων – Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων 

Μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής και εφόσον 

 Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ υποκειμένου των δεδομένων 

και ΔΕΥΑ 

 Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση της ΔΕΥΑ για διατήρηση των δεδομένων 

(φορολογική ή λόγω ανάθεσης προμήθειας ή έργου ή υπηρεσίας μετά από 

διαγωνιστική διαδικασία) 

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς 

Μέχρις ότου υπάρχει σχετική νομοθετική υποχρέωση της ΔΕΥΑ για τη διατήρησή 

τους. 

Αρχείο εργαζομένων 

Τα δεδομένα του αρχείου εργαζομένων δε διαγράφονται. 

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο 

Εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα είναι δυνατόν να καταστρέφονται μετά από 

παρέλευση εύλογου χρόνου διατήρησης και με απόφαση της διεύθυνσης της 

Επιχείρησης. Ωστόσο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο δε διαγράφονται. 

 

 



 

 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΝΟΜΙΚΗ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών 

Η τήρηση των τιμολογίων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

των πελατών αποτελεί νομική υποχρέωση της Επιχείρησης σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία και απαίτηση για την εκτέλεση σύμβασης και αντίστοιχα, 

η παροχή των δεδομένων από τους πελάτες αποτελεί νομική και συμβατική 

υποχρέωσή τους. 

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων 

Η τήρηση των τιμολογίων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

των προμηθευτών/ υπεργολάβων πελατών αποτελεί νομική υποχρέωση της 

Επιχείρησης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και αντίστοιχα, η έκδοση των 

τιμολογίων με πλήρη στοιχεία αποτελεί νομική υποχρέωσή των προμηθευτών/ 

υπεργολάβων. 

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς 

Η τήρηση των δεδομένων όσων συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αποτελεί νομική 

υποχρέωση της ΔΕΥΑ για το ενδεχόμενο ελέγχων της νομιμότητας των 

διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Αρχείο εργαζομένων 

Η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων αποτελεί νομική υποχρέωση της 

Επιχείρησης σύμφωνα με την εθνική εργατική νομοθεσία. Η παροχή των 

δεδομένων εκ μέρους των εργαζομένων αποτελεί νομική προϋπόθεση για την 

απασχόλησή τους στη ΔΕΥΑ. 

 



 

 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τη 

ΔΕΥΑ είναι απόρρητη και η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα 

τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της 

επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχει μόνο το 

εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, 

προσωπικό της Επιχείρησης. 

 Η Επιχείρηση δεν προτίθεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Επιχείρηση 

αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για αντίταξη στην 

επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων που 

το αφορούν 

 Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς 

να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν 

από την ανάκλησή της, 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελίας στην 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε υπόθεση που 

κατά την κρίση του παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

 Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 


