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Εισαγωγή  

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Οργανισμός) βάσει του α. 1 του ιδρυτικού 

νόμου 1733/1987 είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει ως σκοπούς: 

α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και 

πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 

13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης. 

β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. 

γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με 

ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, καθώς και σύνδεσή του με 

οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών. 

δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και μεταφοράς 

τεχνολογίας. 

ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ενωσιακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως στο 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, E.P.O.), στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property 

Organisation, W.I.P.O.), στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Union Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.) και σε κάθε αντίστοιχο 

ενωσιακό ή διεθνή οργανισμό ή φορέα, αναφορικά με το σύνολο των ασκούμενων 

αρμοδιοτήτων του. 

στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και 

βιβλία. 

ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και 

μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες 

χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων κριτηρίων. 

θ. Απονομή εθνικών εμπορικών σημάτων, τήρηση του μητρώου σημάτων και γενικά 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΟΒΙ που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία για το 
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εμπορικό σήμα, καθώς και άσκηση αρμοδιοτήτων συναφών προς τις ανωτέρω σε σχέση 

με σήματα. 

ι. Συνεργασία με τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και με άλλες 

αρχές για τον έλεγχο του παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων. 

 

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας (εφεξής η "Πολιτική") αφορά τον Οργανισμό (εφεξής 

"ΟΒΙ") και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει κι επεξεργάζεται για τα 

φυσικά πρόσωπα. 

Ο ΟΒΙ δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του 

«Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» εφεξής «ΓΚΠΔ», ενώ λαμβάνει τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων που συλλέγει κι επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα 

της επεξεργασίας αυτών. 

 

1. Ορισμοί 

• Προσωπικά δεδομένα:  Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει 

ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο άτομο, όπως: στοιχεία 

αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή 

κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, 

εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά 

στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες ή 

σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, 

φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 

ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.  

• Υποκείμενο των δεδομένων: Το άτομο (φυσικό πρόσωπο), στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα. 
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• Ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα ή ειδικών κατηγοριών: Τα προσωπικά 

δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, 

στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, 

στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική 

του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς 

και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.  

• Δεδομένα που αφορούν την υγεία: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, 

περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα 

οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. 

• Γενετικά δεδομένα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα 

γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή 

αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του 

εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες 

σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

• Σύστημα αρχειοθέτησης: Κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε 

το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε 

λειτουργική ή γεωγραφική βάση. 

• Ψευδωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 

τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο 

υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, 

εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και 

υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. 

• Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, 

ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το 

υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή 
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θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,  

• 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. 

• Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει 

τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών Δεδομένων. 

• Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.  

• Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά 

πράξεων  που σχετίζεται με δεδομένα 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. 

• Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το υποκείμενο 

των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία 

και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ποιος Είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

Ο ΟΒΙ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 

οποία επεξεργάζεται προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του.  

3. Αρχές στις Οποίες Βασιζόμαστε 
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Ο ΟΒΙ τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 5 

ΓΚΠΔ): 

• Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε 

σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. 

• Περιορισμός του σκοπού - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα συλλέγουμε 

για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε 

περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.  

• Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιορίζονται 

σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα 

επεξεργαζόμαστε.  

• Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

φροντίζουμε να είναι να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, τα επικαιροποιούμε άμεσα.  

• Διατήρηση – Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης - Διατηρούμε τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ή επιβάλλεται 

από το Νόμο. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για 

σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή 

ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, αποθηκεύονται για μεγαλύτερα 

διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. 

• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα – Δεσμευόμαστε για επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια, προστατεύοντάς τα, ιδίως από μη 

εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία καταστροφή ή φθορά και 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.  

• Δεσμευόμαστε και τηρούμε την Αρχή Λογοδοσίας, αποδεικνύοντας την τήρηση των 

παραπάνω αρχών. 

4. Συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
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Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις, 

τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα ανά περίπτωση, όπως ενδεικτικά: 

• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απ’ ευθείας, στα κέντρα υποδοχής κι εξυπηρέτησης του 

ΟΒΙ, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή της ιστοσελίδας μας, για να ζητήσετε 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 

• Όταν υποβάλλετε αίτηση για κατοχύρωση της εφεύρεσής σας, του εμπορικού σας 

σήματος ή του βιομηχανικού σας σχεδίου. 

• Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από 

πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο ως προς την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων 

σας. 

• Κατά το στάδιο προ της παροχής υπηρεσιών προκειμένου να έχουμε επαφή μαζί 

σας και να προγραμματίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.  

• Επίσης συλλέγουμε δεδομένα περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να 

μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων 

μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση, όπως είναι εξωτερικοί μας συνεργάτες, δημόσιες 

υπηρεσίες (διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, ρυθμιστικές αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία) 

ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς, όπως αναλυτικότερα 

αυτοί αναφέρονται στη συνέχεια. 

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, 

ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. 

5. Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Σχετικά με Εσάς 

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα 

απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

σκοπών μας. Οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να συλλέγονται 

και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία: 
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• Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, 

ΑΔΤ, ΑΦΜ (σε περίπτωση οικονομικών συναλλαγών) 

• Δεδομένα διεύθυνσης κι επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση 

εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email επικοινωνίας 

• Οικονομικά δεδομένα: συλλέγουμε πληροφορίες για τις πληρωμές σας στο 

πλαίσιο παρακολούθησης προγραμμάτων κι εκπαιδεύσεων της ΕΑΒΙ, τον αριθμό 

IBAN του τραπεζικού λογαριασμού σας  και τα εκδοθέντα τιμολόγια 

• Βιογραφικά στοιχεία: επαγγελματική ιδιότητα, ιδίως στο πλαίσιο κατάθεσης 

αίτησης κατοχύρωσης υπηρεσιακής ή εξαρτημένης εφεύρεσης 

• Ειδικής κατηγορίας δεδομένα: εθνικότητα 

Στο Παράρτημα 2: “Ενδεικτικές Κατηγορίες Δεδομένων” παρουσιάζονται ενδεικτικά 

προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.  

6. Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων 

Οι υπηρεσίες του ΟΒΙ απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών με πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα. 

7. Ποιοι Είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας & η Νόμιμη Βάση της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων 

Ο ΟΒΙ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό να σας παρέχει τις υπηρεσίες του, 

όπως αυτές παρατίθενται στην Εισαγωγή της παρούσας πολιτικής.  

Η επεξεργασία εδράζεται στις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του 

ΓΚΠΔ: 

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα 

κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, 

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του 

ΟΒΙ, 
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• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται 

προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει 

ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

• στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του ΟΒΙ, 

• στην συγκατάθεσή σας.  

Επισημαίνεται ότι ο ΟΒΙ δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Η επεξεργασία των απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις 

"νόμιμες βάσεις" που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.  

Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων) δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα κατ’ αρχήν απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνον εάν πληροί μια από τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 9 παρ.2 και 10 του ΓΚΠΔ.   

Επεξήγηση των νόμιμων βάσεων επεξεργασίας, καθώς και των προϋποθέσεων 

επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι διαθέσιμη 

στο Παράρτημα 1 της παρούσας.  

8. Για Πόσο Χρονικό Διάστημα Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ΟΒΙ, τηρούνται για προκαθορισμένο 

και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την 

παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, 

εκτός εάν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση που θεσπίζει υποχρεωτικό ελάχιστο χρόνο 

τήρησης αρχείων. Το βασικό κριτήριο για τη διαγραφή των δεδομένων είναι η μη ύπαρξη 

νόμιμου λόγου για τη διατήρηση τους. 

9. Ποιοι Είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε 

τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης. 
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Ο ΟΒΙ χρησιμοποιεί ένα πλήθος παρόχων υπηρεσιών που συνεργάζονται για την 

παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται.  

Παρ’ όλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν 

μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), τόσο εμείς 

όσο και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και 

διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.  

10. Πού Λαμβάνει Χώρα η Επεξεργασία 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε, υποβάλλονται σε 

επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στην περίπτωση, κατά την οποία προκύψει ανάγκη διαβίβασης προσωπικών δεδομένων 

προς τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή προς διεθνείς οργανισμούς, ο 

ΟΒΙ δεσμεύεται να την πραγματοποιήσει, αφού διασφαλίσει την τήρηση, κατά 

περίπτωση, των διατάξεων των άρθρων 44-50 του ΓΚΠΔ. 

11. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων 

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που 

βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο ΟΒΙ θα 

λάβει τα ακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ: 

• Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον 

περιορισμό της παραβίασης 

• Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των υποκειμένων των δεδομένων. 

• Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί 

να προκληθεί.  

• Θα ειδοποιήσει το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, εντός 72 ωρών από τη 

γνώση για την παραβίαση, εάν απαιτείται. 

• Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα 

για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης. 
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12. Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως Μπορείτε να τα 

Ασκήσετε 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας, 

απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό και το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι: 

(α) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη 

συγκατάθεσή σας, λ.χ. για σκοπούς λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δράσεις του 

ΟΒΙ, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση 

της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 

συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της. 

(β) Δικαίωμα πρόσβασης: 

Έχετε δικαίωμα για γνώση των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να 

επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αιτήματος έχετε 

πρόσβαση στα δεδομένα και μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με την επεξεργασία τους, σε ποιον τα διαβιβάζουμε ή και για ποιο σκοπό τα 

επεξεργαζόμαστε.  

(γ) Δικαίωμα διόρθωσης: 

Έχετε δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να 

τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλοντας αίτημα στο αρμόδιο τμήμα 

του ΟΒΙ που τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 

(δ) Δικαίωμα διαγραφής: 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν 

τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε 

τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο), το εν λόγω 

δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την 
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περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζουμε εάν το αίτημά σας δύναται νομικά να 

ικανοποιηθεί. 

(ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των 

προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη 

διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε, αντί διαγραφής, τον περιορισμό χρήσης 

αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς, σας είναι 

ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (iv) 

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. 

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα εναντίωσης στην 

αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης 

προφίλ: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, 

αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως 

υπεύθυνοι επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο ΟΒΙ δεν προβαίνει σε 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

(στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση, κατόπιν ταυτοποίησης σας, τα προσωπικά 

σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (pdf, word 

κλπ.), προκειμένου 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 δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει 
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εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη 

συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση άσκησης των παρακάτω δικαιωμάτων σας, τα σχετικά αιτήματα θα 

διαβιβάζονται και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες, στους οποίους τα προσωπικά σας 

δεδομένα γνωστοποιήθηκαν/διαβιβάστηκαν, κατά τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, ο 

ΟΒΙ οφείλει να σας απαντήσει εντός ενός (1) μήνας από την παραλαβή και ταυτοποίηση 

του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) 

ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του 

αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΒΙ θα σας 

παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση, εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της 

καθυστέρησης. Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωσή σας 

θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό. 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με 

την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

Δεδομένων. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5) 

μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους. 

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από 

εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε 

να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

13. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας  

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

τον ΟΒΙ στο τηλέφωνο: +302106183542 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00- 14:00), 
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Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: 

dpo@obi.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΄Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος 

Αμαρουσίου. 

14. Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Τηλέφωνο: +30 210.64.75.600, Διαδικτυακή Πύλη:www.dpa.gr και ταχυδρομική 

διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα. 

15. Ενημέρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας 

Η τελευταία αναθεώρηση έλαβε χώρα την 01/12/2022. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ: 

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,  

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' 

αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,  

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του 

υπευθύνου επεξεργασίας,  

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,  

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς 

το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας,  

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών 

υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου 

των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. 

 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: 
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Σύμφωνα με το άρθρο 9 §1 του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ειδικότερα όταν : 

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους 

συγκεκριμένους σκοπούς,  

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των 

δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής προστασίας,  

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 

υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των 

δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,  

δ) η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων 

δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, 

φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η 

επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα, τα 

οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα 

χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων,  

ε) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν προδήλως 

δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, 

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 

αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, 

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, 

βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον 

επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των 

δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων,  
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η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, 

εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής 

υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και 

κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου 

κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας, 

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 

δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 

υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής 

περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων,  

ι) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 

συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς 

σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους 

μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του 

δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και 

συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να 

τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 

η), όταν τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη 

επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου 

βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από 

αρμόδιους εθνικούς φορείς ή από άλλο πρόσωπο, το οποίο υπέχει επίσης υποχρέωση 

τήρησης του απορρήτου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει 

κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες Ταυτοποίησης: 

• Ονοματεπώνυμο 

• Τίτλος (κος/κα) 

• Ημερομηνία γέννησης 

• ΑΦΜ 

• Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 

• Διεύθυνση 

 

Πληροφορίες επικοινωνίας: 

• Διεύθυνση 

• Email 

• Αριθμός σταθερού / κινητού τηλεφώνου 

• Φαξ 

 

Πληροφορίες Επαγγελματικής Κατάστασης: 

• Επάγγελμα 

• Εισόδημα (για το προσωπικό) 

• Αριθμό Μητρώου εγγραφής σε συλλόγους, ενώσεις, επιμελητήρια 

• Στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα) 

• Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ) 
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Πληροφορίες Πληρωμής: 

• Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού / ΙΒΑΝ 

• Επιθυμητός τρόπος πληρωμής 

• Αριθμός Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας 

 

Δεδομένα αναγνώρισης (Ενδεικτικά): 

• Αριθμός συμβολαίου 

• ΑΜΚΑ 

• Ημερομηνία Ασφαλιστικής Ικανότητας 

 

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (Ενδεικτικά): 

• Εθνικότητα 

• Δεδομένα υγείας προσωπικού 

• ………………. 

 

Δεδομένα εφαρμογών / ιστοσελίδων/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης: 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ή συνδεθεί, ενδέχεται να 

χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα: 

• Επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας  

• Δεδομένα Cookies (υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της πολιτικής cookie) 

 

 

 


