Ενημζρωςη για την επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα μζςω ςυςτήματοσ
βιντεοεπιτήρηςησ
1. Υπεφθυνοσ επεξεργαςίασ:
Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ είναι το «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με ζδρα
τθν Ακινα επί τθσ οδοφ Απελλοφ 1, ΣΚ 101 88 Ακινα, τθλ. 800-11-82000 & 210 3353777.
2. Σκοπόσ επεξεργαςίασ και νομική βάςη:
Χρθςιμοποιοφμε ςφςτθμα επιτιρθςθσ για τον ςκοπό τθσ προςταςίασ προςϊπων και αγακϊν.
Η επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για ςκοποφσ εννόμων ςυμφερόντων που επιδιϊκουμε ωσ
υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ (άρκρο 6 παρ. 1. ςτ ΓΚΠΔ).
3. Ανάλυςη εννόμων ςυμφερόντων
Σο ζννομο ςυμφζρον μασ ςυνίςταται ςτθν ανάγκθ να προςτατεφςουμε τον χϊρο μασ και τα
αγακά που ευρίςκονται ςε αυτόν από παράνομεσ πράξεισ, όπωσ ενδεικτικά από κλοπζσ. Σο
ίδιο ιςχφει και για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ, τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ, τθσ υγείασ κακϊσ
και τθσ περιουςίασ του προςωπικοφ μασ και τρίτων που νομίμωσ ευρίςκονται ςτον
επιτθροφμενο χϊρο. υλλζγουμε μόνο δεδομζνα εικόνασ και περιορίηουμε τθ λιψθ ςε
χϊρουσ που αξιολογιςαμε ότι υπάρχει αυξθμζνθ πικανότθτα τζλεςθσ παράνομων πράξεων
π.χ. κλοπισ, όπωσ ςτα ταμεία μασ και ςτθν είςοδο, χωρίσ να εςτιάηουμε ςε χϊρουσ όπου
ενδζχεται να περιορίηεται υπζρμετρα θ ιδιωτικι ηωι των προςϊπων των οποίων λαμβάνεται
θ εικόνα, περιλαμβανομζνου του δικαιϊματόσ τουσ ςτον ςεβαςμό των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα.
4. Αποδζκτεσ
Σο τθροφμενο υλικό είναι προςβάςιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό
μασ που είναι επιφορτιςμζνο με τθν αςφάλεια του χϊρου. Σο υλικό αυτό δεν διαβιβάηεται
ςε τρίτουσ, με εξαίρεςθ τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ,
ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν περιλαμβάνει ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ
διερεφνθςθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, θ οποία αφορά πρόςωπα ι αγακά του υπευκφνου
επεξεργαςίασ, β) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν
ηθτοφν δεδομζνα, νομίμωσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, και γ) προσ το κφμα ι
τον δράςτθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, όταν πρόκειται για δεδομζνα τα οποία ενδζχεται να
αποτελοφν αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ.
5. Χρόνοσ τήρηςησ
Σθροφμε τα δεδομζνα για δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ, μετά τθν πάροδο των οποίων
διαγράφονται αυτόματα. ε περίπτωςθ που ςτο διάςτθμα αυτό διαπιςτϊςουμε κάποιο
περιςτατικό, απομονϊνουμε τμιμα του βίντεο και το τθροφμε ζωσ και ζναν (1) μινα ακόμα,
με ςκοπό τθ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ και τθν ζναρξθ νομικϊν διαδικαςιϊν για τθν
υπεράςπιςθ των εννόμων ςυμφερόντων μασ, ενϊ αν το περιςτατικό αφορά τρίτον κα
τθριςουμε το βίντεο ζωσ και τρεισ (3) μινεσ ακόμα.
6. Δικαιώματα των υποκειμζνων των δεδομζνων
Σα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν τα εξισ δικαιϊματα:
 Δικαίωμα πρόςβαςθσ: ζχετε δικαίωμα να μάκετε αν επεξεργαηόμαςτε τθν εικόνα ςασ
και, εφόςον αυτό ιςχφει, να λάβετε αντίγραφο αυτισ.






Δικαίωμα περιοριςμοφ: ζχετε δικαίωμα να μασ ηθτιςετε να περιορίςουμε τθν
επεξεργαςία, όπωσ για παράδειγμα να μθ διαγράψουμε δεδομζνα τα οποία κεωρείτε
απαραίτθτα για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων.
Δικαίωμα εναντίωςθσ: ζχετε δικαίωμα να αντιταχκείτε ςτθν επεξεργαςία.
Δικαίωμα διαγραφισ: ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε να διαγράψουμε δεδομζνα ςασ.

Μπορείτε να αςκιςετε τα δικαιϊματά ςασ ςτζλνοντασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ dpo@elta-net.gr
ι επιςτολι ςτθν ταχυδρομικι μασ διεφκυνςθ ι κατακζτοντάσ μασ οι ίδιοι το αίτθμα
αυτοπροςϊπωσ, ςτθ διεφκυνςθ του καταςτιματοσ. Για να εξετάςουμε ζνα αίτθμα που
ςχετίηεται με τθν εικόνα ςασ, κα πρζπει να μασ προςδιορίςετε πότε περίπου βρεκικατε ςτθν
εμβζλεια των καμερϊν και να μασ δϊςετε μια εικόνα ςασ, ϊςτε να μασ διευκολφνει ςτον
εντοπιςμό των δικϊν ςασ δεδομζνων και ςτθν απόκρυψθ των δεδομζνων τρίτων
εικονιηόμενων προςϊπων. Εναλλακτικά, ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να προςζλκετε ςτισ
εγκαταςτάςεισ μασ για να ςασ επιδείξουμε τισ εικόνεσ ςτισ οποίεσ εμφανίηεςτε.
Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ άςκθςθ δικαιϊματοσ εναντίωςθσ ι διαγραφισ δεν ςυνεπάγεται
τθν άμεςθ διαγραφι δεδομζνων ι τθν τροποποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ. ε κάκε περίπτωςθ
κα ςασ απαντιςουμε αναλυτικά το ςυντομότερο δυνατόν, εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηει
ο ΓΚΠΔ.
7. Δικαίωμα υποβολήσ καταγγελίασ
ε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι θ επεξεργαςία των δεδομζνων που ςασ αφοροφν παραβαίνει
τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, ζχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ςε εποπτικι αρχι.
Αρμόδια εποπτικι αρχι για τθν Ελλάδα είναι θ Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων, Κθφιςίασ 1-3,
115 23, Ακινα, https://www.dpa.gr/, τθλ. 2106475600.

