ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού/
Υπηρεσία Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ. - CLIMS (εφεξής «Υπεύθυνος
Επεξεργασίας»), που εδρεύει στη Λ. Μεσογείων 227-231, ΤΚ.15561,
Χολαργός, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί
προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις για τον Κανονισμό (ΕΕ)
206/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απρ 2016
(εφεξής «ΓΚΠΔ»), όπως εκάστοτε ισχύουν, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει τη συνημμένη αίτηση και την παρούσα δήλωση, για τα εξής:
Α.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην συνημμένη αίτηση
προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπως και αυτά που τυχόν έχει νόμιμα
συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και αρχεία.
Β.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συλλέξει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα
αποκλειστικά προς το σκοπό του παραθερισμού του στελέχους σε
θέρετρα/ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις του εξωτερικού, στο πλαίσιο της
συνεργασίας της χώρας μας με τα άλλα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού
Στρατιωτικής Συνεργασίας CLIMS. Τα ως άνω δεδομένα θα καταστούν προσιτά
και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, το οποίο θα τα επεξεργαστεί
αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών και
σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος.
Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Μετά
την πάροδο του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας θα προβαίνει στην οριστική διαγραφή των προσωπικών
δεδομένων.
Γ.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Η νόμιμη βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι η ίδια της παρούσας
χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α του
ΓΚΠΔ.
Δ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο κανονισμός για τα
υποκείμενα των δεδομένων, ενώ σε περίπτωση άσκησης τους, ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την έγκαιρη ικανοποίηση του
αιτήματός σας. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα
συγκατάθεση πριν από την οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων..
Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
2.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα
δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων (ΥΠΔ) του Υπευθύνου Επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας τα
ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση:
Γενικό
Επιτελείο
Εθνική
Άμυνας/Διεύθυνση
Νομικής
Υποστήριξης/Αυτοτελές Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων, Μεσογείων 227231, ΤΚ.15561, Χολαργός
Τηλ: 210 6575150
E-mail: dpo@hndgs.mil,gr

3.
Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου
δεδομένων και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου στην
επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο παρόν κείμενο.

Ονοματεπώνυμο:…………………………….
Υπογραφή:……………………………………
Ημερομηνία:…………………………………..

