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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

   Σας ενημερώνουμε ότι o Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου 

Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ. (στο εξής Οργανισμός), ως 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας συμμορφώνεται  με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά 

στην προστασία των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και του 

Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 

4624/2019). 

Συλλέγουμε με νόμιμο και θεμιτό τρόπο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας 

δεδομένα και τα προστατεύουμε από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, 

από απώλεια, καταστροφή ή φθορά κ.λ.π, έχοντας λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό. Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά 

δημότες, ετεροδημότες, προμηθευτές και πολίτες που συμβάλλονται ή που 

υποβάλλουν αιτήματα στον Οργανισμό.  

Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

    Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε 

σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 

διαφάνεια»). 

     Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν 

υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους 

σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς 

το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 

στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς 

σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ («περιορισμός του σκοπού»).  

      Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους 

σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση 

των δεδομένων»). 

     Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με 

τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).  

     Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των 

υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους 

σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 

μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 

δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για 

στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ και 

εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί 

ο γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για 

τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των 

δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).  

        Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την 

ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ 

άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία 

και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων 

τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).  

Πότε και πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε 

προέρχονται από εσάς ενώ ενδέχεται να συλλεχθούν δεδομένα από άλλους φορείς 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μας, 

όπως είναι ενδεικτικά ο Δήμος Γαλατσίου, η Περιφέρεια, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, 

Ασφαλιστικοί Φορείς, Διευθύνσεις. 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε  

Στα  πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, ο Οργανισμός, 

συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις 

Υπηρεσίες μας (εγγραφές / συνδρομές για τη χρήση των αθλητικών και πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων, για συμβάσεις με αναδόχους/λοιπούς προμηθευτές/τρίτους):  
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α) Ως προς τους πολίτες (δημότες & ετεροδημότες): 

 Στοιχεία επικοινωνίας:  όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και 

επώνυμο  μητέρας,  τηλέφωνο κινητό, τηλέφωνο σταθερό,  διεύθυνση κατοικίας,  

ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 Προσωπικά Στοιχεία: αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία 

γέννησης, τόπος γέννησης, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ),  Δ.Ο.Υ., αριθμός 

μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στοιχεία ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις 

σπουδών, στοιχεία φοιτητικών ταυτοτήτων, βεβαιώσεις σχολείων, υπεύθυνες 

δηλώσεις γονέων – κηδεμόνων, φωτογραφίες, στοιχεία οικογενειακής 

κατάστασης, στοιχεία λογαριασμού (έγγραφα που να αποδεικνύουν τον τόπο 

κατοικίας όπως είναι ο λογαριασμός  ΕΥΔΑΠ ή ο λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής 

ενέργειας ή ο λογαριασμός παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών).   

   Οικονομικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία: αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, 

στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, στοιχεία ΓΕΜΗ, εκκαθαριστικό σημείωμα, κάρτα 

ανεργίας,  βεβαιώσεις  Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου για  ωφελούμενους. 

 Δεδομένα υγείας (όπως ιατρικές βεβαιώσεις ιατρών, γνωμάτευση ΚΕΠΑ). 

 Στοιχεία ανηλίκων υπό προϋποθέσεις: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, 

ημερομηνία γέννησης, δεδομένα υγείας.  

β) Ως προς τους προμηθευτές και αναδόχους:  

Δεδομένα που αφορούν συμβάσεις: επωνυμία και έδρα ατομικής επιχείρησης, 

ταχυδρομικό κώδικα, όνομα, επίθετο, πατρώνυμο νομίμου εκπροσώπου νομικών 

προσώπων, τηλεφωνικό αριθμό (σταθερής – κινητής τηλεφωνίας), διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ., 

αριθμό δελτίου ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου, στοιχεία ασφαλιστικού φορέα, 

ΑΜΚΑ, στοιχεία ΓΕΜΗ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικού 

ιδρύματος, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικό μητρώου. 



4 
 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο επειδή έχουμε νόμιμο 

λόγο.  

      Ο Οργανισμός  επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει: α) 

για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων, που απορρέουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως Ν. 3584/2007) β) για 

την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας (βλ. Ν. 3463/2006) και γ) για την εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως εποπτευόμενος φορέας του Δήμου Γαλατσίου 

(Αριθμός απόφασης 57/2011 Δημοτικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Β ΄581 / 13.04.2011), δ) 

για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν. 4412/2016. Σε νομική 

υποχρέωση για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος 

(συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ ή και εκτέλεση 

καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας 

άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε ΓΚΠΔ). Όταν χρειάζεται να επεξεργασθούμε δεδομένα ειδικών 

κατηγοριών (όπως δεδομένα υγείας, ποινικό μητρώο) η νομική βάση επεξεργασίας 

είναι το άρθρο 9 παρ.2 περ. ζ ΓΚΠΔ, η οποία σχετίζεται με το δημόσιο καθήκον μας 

και την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας. 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται 

για τους ακόλουθους σκοπούς:  

Για την εγγραφή σας: στο Γυμναστήριο Γυναικών, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, σε 

μαθήματα τέννις, σε τμήματα reformer – pilates, σε camp για παιδιά, στα τμήματα 

χορών παραδοσιακών και μοντέρνων, για την έκδοση δελτίων ταυτοτήτων 

αθλουμένων (έγχαρτο δελτίο ταυτότητας μέλους ή ηλεκτρονικής κάρτας μέλους με 

barcode) για την αξιολόγηση δεδομένων υγείας σας (και ανήλικων τέκνων ως προς 

την εγγραφή και συμμετοχή στις δραστηριότητες του Οργανισμού) για την συμμετοχή 

σας στις προαναφερόμενες δραστηριότητες. Για την εγγραφή σας και συμμετοχή σας 

στις λοιπές δραστηριότητες του Οργανισμού (Ζωγραφική, Αγιογραφία, Χαρακτική, 

κεραμική κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, πιάνο, θέατρο, 

θεατρικό παιχνίδι, φωτογραφία κλπ), για την είσπραξη συνδρομών στις αθλητικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες, για αιτήματα μεταφοράς μηνιαίας συνδρομής, για τυχόν 

όχληση ως προς την πληρωμή των συνδρομών αυτών, για οικονομικούς 

διακανονισμούς. Για την αξιολόγηση οικονομικών κριτηρίων και δεδομένων υγείας, ως 

προς την ένταξη σε ειδικές εκπτωτικές πολιτικές του Οργανισμού.   
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Για την επικοινωνία του Οργανισμού με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, για παροχή 

πληροφοριών, διευκρινήσεων, για την εξέταση και την διεκπεραίωση αιτημάτων, 

παραπόνων, καταγγελιών, που κατατίθενται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου ή και μέσω 

προφορικών αιτημάτων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και 

επεξεργασίας συμβάσεων που συνάπτει ο Οργανισμός με τρίτους αναδόχους έργων, 

προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εξέταση σχετικών προσφυγών και ενστάσεων, για 

κατάθεση απόψεων ενώπιον και λοιπών ενέργειων ενώπιον Δικαστικών Αρχών. Για 

την κατάρτιση συμβάσεων ή συμφώνων συνεργασιών ή στα πλαίσια οποιασδήποτε 

άλλης συναλλαγής ή αιτήματος με τον Οργανισμό όπως τα αιτήματα για την 

παραχώρηση του Χώρου του Ανοικτού Θεάτρου στο Άλσος Βείκου, για την 

παραχώρηση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος» με ή 

χωρίς αντίτιμο. Για την εν γένει  διεκπεραίωση αλληλογραφίας του Οργανισμού, για 

την τήρηση πρακτικών και την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου.  

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν εκτός του Οργανισμού παρά μόνον 

για νόμιμο λόγο, ειδικότερα:  

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Ωστόσο, 

σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα 

δεδομένα σας. Σε  αρμόδιες  αρχές του κράτους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον 

Δήμο Γαλατσίου, σε μέλη των συλλογικών οργάνων του Δήμου Γαλατσίου, σε 

ελεγκτικές αρχές, δημόσιους οργανισμούς όταν προβλέπεται  από το νόμο (π.χ. 

ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΑΑΔΗΣΥ, Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

Αστυνομικές Αρχές, Δικαστικές Αρχές, Διαχειριστικές Αρχές) ή όταν πρέπει να 

συμμορφωθούμε σε κάποιο αίτημα από αρμόδια αρχή. Σε τρίτα μέρη που μας 

παρέχουν υπηρεσίες όπως οι τράπεζες για την καταβολή της μισθοδοσίας, ή σε 

εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμασθε για την υποστήριξη 

των πληροφοριακών συστημάτων μας, σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, 

φοροτεχνικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές. 

Χρόνος και τόπος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως 

των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών», του άρθρου 9 του Π.Δ. 480/1985 

«Εκκαθάριση των αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ και συνδέσμων 

αυτών» και του άρθρου 9 του Π.Δ. 768/1980 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των 
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Ν.Π.Δ.Δ», όλες οι υπηρεσίες των φορέων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα αρχεία τους ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου 

για συγκεκριμένο χρόνο και να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους 

μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο Οργανισμός διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα 

που επεξεργάζεται, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία.      

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα του 

Οργανισμού (Γαλάτσι  Αττικής, στη συμβολή των οδών Αρχιμήδους αρ. 2 και 

Ιπποκράτους, ΤΚ: 11146), και στα αρμόδια γραφεία των αθλητικών εγκαταστάσεων 

του Οργανισμού (Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, Λεωφ. Βείκου αρ. 139 & Άλσος 

Βείκου, Λεωφόρος Βείκου 13) και κάποια από αυτά σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σας:   

 Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε  

Πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να 

διορθώσουμε ανακριβείς καταγραφές ή/και συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία. 

Έχετε το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων του Οργανισμού για την εκ του νόμου διατήρησή τους.  Έχετε 

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Το 

δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή και του 

δικαιώματος εναντίωσης. Ειδικότερα, έχετε αυτό το δικαίωμα, εφόσον, είτε 

αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, είτε γιατί 

δεν είναι πλέον απαραίτητη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει 

νόμιμος λόγος διατήρησής τους εκ μέρους του Οργανισμού. Το δικαίωμα αυτό 

μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα 

εναντίωσης. Συγκεκριμένα: ι. εάν έχετε ζητήσει τη διόρθωση τυχόν ανακριβών 

δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο 

χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε το αίτημα διόρθωσης, ιι. Εάν έχετε 

ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε παράλληλα τον 

περιορισμό της επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε το 

σχετικό αίτημά σας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάσταση 
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σας, με την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία 

για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή 

κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Οργανισμό.  Έχετε 

το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ), εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά 

σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής είναι : Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα, 

ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6475600, e - mail: contact@dpa.gr  

Σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας και λοιπές 

πληροφορίες:  

Κάθε αίτημα που σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να το 

απευθύνετε εγγράφως προς τον Οργανισμό - Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 

του Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ, που εδρεύει στο 

Γαλάτσι  Αττικής, στη συμβολή των οδών Αρχιμήδους αρ. 2 και Ιπποκράτους, ΤΚ: 

11146, υπ΄ όψιν Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ελένης Τσιλιγιάννη ή να 

το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση paodpo@galatsi.gr.  

Σας ενημερώνουμε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται ατελώς. Θα σας 

απαντήσουμε εντός 30 ημερών με την επιφύλαξη παράτασης του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος υπό τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου. Για τη διεκπεραίωση 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, απαιτείται η ταυτοποίηση σας 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε το παρόν 

έντυπο, ιδίως εάν επέλθει κάποια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε μία τέτοια 

περίπτωση θα ενημερωθείτε.  
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