ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «το Υπουργείο») το οποίο εδρεύει στην Αθήνα,
επί της οδού Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 2131322100 και 2131322421, με την ιδιότητά
του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον
εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα
έχει ως στόχο να ενημερώσει τους αιτούντες τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου σχετικά με
την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:












«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι
εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς
σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα
θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη
σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή
άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της
επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα
ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το
δίκαιο κράτους μέλους.
«Στοιχεία Ταυτοποίησης»: Στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ,
υπογραφή, τόπος γέννησης, ηλικία, φωτογραφία
«Στοιχεία Επικοινωνίας»: Διεύθυνση κατοικίας, email & fax, τηλέφωνο,
«Λοιπά Δικαιολογητικά»: Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης ‘Η Απολυτήριο Λυκείου,
Πιστοποιητικό/Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ, Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακού Ή
Διδακτορικού Προγράμματος, Πιστοποιητικό/Απόδειξη Γλωσσομάθειας, Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης, Χρόνος Εργασίας Ή Ανεργίας, Βεβαιώσεις/Τίτλοι Για Την Απόδειξη
Εμπειρίας σε Προηγουμένη Εργασία, Πιστοποιητικό Για Προσδιορισμό Αναπηρίας, Βλάβης Ή
Πάθησης

1





«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή
πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Υπουργείο
Δεδομένα που συλλέγει το Υπουργείο μέσω της αίτησης για το σκοπό σύναψης σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου:
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Δύο (2) έτη

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ.
Κατ’ αρχήν, το Υπουργείο δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και
Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, σε χώρα εκτός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Διεθνή Οργανισμό, προηγουμένως βεβαιώνει ότι
τηρείται μία εκ των νομίμων βάσεων του άρθρου 6 του Κανονισμού και σωρευτικά να:
α)Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα
γίνει η διαβίβαση (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) ή
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β) Να τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για τη διαβίβαση των δεδομένων
αυτών (άρθρο 46 ΓΚΠΔ) ή
γ) Για τις περιστασιακές επεξεργασίες, να υφίσταται μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο
άρθρο 49 του ΓΚΠΔ όπως η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωσή του σχετικά με τους
κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν
αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη
νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων κλπ.).
Αποδέκτες
Το ΥΠΠΟΑ διαβιβάζει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του καθώς και σε συνεργαζόμενους
φορείς/Εταιρεία. Συγκεκριμένα τα δεδομένα διαβιβάζονται:





ΑΣΕΠ
Δημόσιες Υπηρεσίες Ασφαλείας
Εισαγγελία
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επιπλέον θα αναρτηθούν:



τα στοιχεία των επιτυχόντων (θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο)
Στοιχεία απορριφθέντων (ψευδονυμοποιημένα

Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζονται δεδομένα των υποκειμένων,
δεσμεύονται συμβατικά απέναντι σ[τον ΠΕΛΑΤΗ] με ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπόκεινται σε
όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία για σεβασμό των
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες
αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (Αρμόδια Υπουργεία, αρμόδιοι Δημόσιοι φορείς, Δημόσιες
υπηρεσίες Τράπεζες, Δικαστικοί επιμελητές, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματοφυλάκεια, Εισαγγελικές
και Δικαστικές αρχές, Φορολογικές αρχές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) για λόγους
συμμόρφωσής με νόμιμες υποχρεώσεις του ΥΠΠΟΑ που προβλέπονται στην Υφιστάμενη
νομοθεσία.
Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων
Το Υπουργείο μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των
υποκειμένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.
Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Πρόσβαση
Περιορισμό

Διόρθωση
Διαγραφής

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, το Υπουργείο θα
ανταποκριθεί άμεσα [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του
αιτήματος], ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.
Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα
προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να
απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της
ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.
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Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Υπουργείο μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου στο e-mail dpo@culture.gr.
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