ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
Σαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα θάησζη:
α. Ο Δήκνο Μεγαξέσλ (Φξ. Μσξαίηνπ & Γ. Μαπξνπθάθε, 19100, Μεγάξα, Τει.: 2296081841, 22960-81777, dmegara@otenet.gr) είλαη Υπεύζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ πξνζθνκίδεηε ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρή ζαο ζηελ
απεπζείαο αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο.
β. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο,
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε dpo@taseism.gr ή ζην ηειέθσλν 210 3310240.
γ. Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη ε εμέηαζε ηεο πξνζθνξάο ζαο γηα ηελ
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Παροχή Τπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη
Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Μεγαρεών». Ννκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηα
δεδνκέλα ζαο ζπληζηά ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679/ΕΕ, ήηνη ε
επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε ζηα πιαίζηα πξνζπκβαηηθήο ζρέζεο.
δ. Σηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηεο πξνζθνξάο ζαο ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε ηα εμήο
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα: νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, κεηξώλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο,
ηόπν γέλλεζεο, αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο, αξηζκό ηειεθώλνπ, δηεύζπλζε θαηνηθίαο,
ηαρπδξνκηθό θώδηθα, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email), νηθνλνκηθά ζαο
δεδνκέλα, όπσο θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θ.ά. , θαζώο θαη ππεύζπλε
δήισζή ζαο ηνπ Ν.1599/1986 πεξί κε έθδνζεο εηο βάξνο ζαο ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο
απόθαζεο γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, όπσο νξίδεηαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν.
4412/2016). Ελδέρεηαη λα επεμεξγαζηνύκε θαη ινηπά πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ επεμεξγαζίαο κε ηελ επηθύιαμε θαη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.
ε. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ
Μεγαξέσλ θαη ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Λνγηζηήξην- Τακεηαθή
Υπεξεζία).
ζη. Ο Δήκνο Μεγαξέσλ δελ πξνηίζεηαη λα δηαβηβάζεη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ
ζαο αθνξνύλ ζε ηξίηεο ρώξεο.
Επίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα εμήο:
α. Τα δεδνκέλα ζαο ζα δηαηεξεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Π.Δ. 480/1985, Ν.
4412/2016 θαη ηνπ ΑΚ .
β. Γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ έρεηε δηθαίσκα πξόζβαζεο,
δηόξζσζεο θαη δηαγξαθήο. Επίζεο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηνλ «πεξηνξηζκό» ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ ζαο, δειαδή ην «θιείδσκα» ηνπο ρσξίο πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο, εθόζνλ
απηό ηεθκεξησζεί επαξθώο1.
γ. Γηα νπνηνδήπνηε παξάπνλν ή θαηαγγειία αθνξά ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε
λα ππνβάιιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (Λ.
Κεθηζίαο 1-3, ΤΚ 115 23 – Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο
Αξρήο: www.dpa.gr).
δ. Η παξνρή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ είλαη απαξαίηεηε ζην
πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ γηα ηηο
πξνζπκβαηηθέο/ζπκβαηηθέο ζρέζεηο, όπσο απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006
(Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), Ν. 3852/2010 («Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο») θαη ηνπ Ν.
4412/2016.
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Τα δηθαηώκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ «θνξεηόηεηα» ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ «ελαληίσζε» θαηά ηεο
επεμεξγαζίαο, όπσο θαηνρπξώλνληαη ζηα άξζξα 20 θαη 21 ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679/ΕΕ αληηζηνίρσο,
δελ δύλαηαη λα αζθεζνύλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηηο σο άλσ
αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο.
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