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ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
1. Σην πιαίζην ηεο αίηεζήο ζαο γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ ζαο ζηνπο
βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο θαη
ελόςεη ησλ ππνρξεώζεώλ καο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο απνξξένπλ από ηνλ Καλνληζκό 2016/679/ΔΔ, ζαο
ελεκεξώλνπκε γηα ηα θάησζη:
α. Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο (Δι. Βεληδέινπ 200, ΤΚ 18756, Τει.
2132074600) είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, πνπ πξνζθνκίδεηε ζην πιαίζην ηεο παξνύζεο αίηεζήο ζαο.
β. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο,
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο (Δι. Βεληδέινπ 200, ΤΚ 18756, Τει. 2132074730, ει.
δηεύζπλζε: dpo@keratsini.gr)
γ. Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ καο είλαη ε κνξηνδόηεζε ηεο ζπκκεηνρήο
ζαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ αλειίθνπ ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο. Ννκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηα «απιά»
δεδνκέλα ζπληζηά ην άξζξν 6 παξ. 1 ζηνηρ. γ΄ ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679/ΔΔ ελώ γηα
ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ (όπσο ηα δεδνκέλα πγείαο) απνηειεί ε εμαίξεζε ηνπ
άξζξνπ 9 παξ. 2 ζηνηρ. β΄ ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679/ΔΔ. Σρεηηθέο λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο πξάμεηο είλαη ν Ν. 4147/2013, ε ΚΥΑ κε αξηζκ. 41087/5-12-2017 θαη ε
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο κε
αξηζκ. 57/2019, ε νπνία αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηνπ «Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Βξεθνλεπηαθώλ θαη Παηδηθώλ Σηαζκώλ». Αλαθνξηθά κε ηνπο επηηπρόληεο, ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πιαίζην εθπιήξσζε ησλ

ππνρξεώζεώλ καο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ησλ βξεθνλεπηαθώλ θαη παηδηθώλ
ζηαζκώλ θαζώο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ «Μεηξώνπ Βξεθώλ θαη Νεπίσλ» θαη ηνπ
«Βηβιίσλ Παξνπζίαο Βξεθώλ θαη Νεπίσλ», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
75 Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), 97 Ν. 3852/2010 («Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο») θαη ηεο ΚΥΑ κε αξηζκ. 41087/5-12-2017.
δ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Τκήκαηνο Παηδηθώλ θαη
Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο θαη εθόζνλ
ζπκκεηέρεηε ζε ζρεηηθό πξόγξακκα ΔΣΠΑ, ε Διιεληθή Δηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο
θαη Απηνδηνίθεζεο.
ε. Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο δελ πξνηίζεηαη λα δηαβηβάζεη δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ ζε ηξίηεο ρώξεο.
2. Δπίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα εμήο:
α. Τα δεδνκέλα ζαο ζα δηαηεξεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 480/1985.
β. Γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ έρεηε δηθαίσκα
πξόζβαζεο, δηόξζσζεο θαη δηαγξαθήο. Δπίζεο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηνλ
«πεξηνξηζκό» ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο, δειαδή ην «θιείδσκα» ηνπο
ρσξίο πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο, εθόζνλ απηό ηεθκεξησζεί επαξθώο ζε θάπνηα από
ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679/ΔΔ1.
γ. Γηα νπνηνδήπνηε παξάπνλν ή θαηαγγειία αθνξά ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα,
κπνξείηε λα ππνβάιιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 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 Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζώλαο γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιόγσ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ πξόλνηαο θαη
αιιειεγγύεο, όπσο απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 Ν. 3463/2006
(Κώδηθαο

Γήκσλ θαη

Κνηλνηήησλ),

θαη

97

Ν. 3852/2010

(«Πξόγξακκα

Καιιηθξάηεο»).
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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/ΔΔ αληηζηνίρσο,
δελ δύλαηαη λα αζθεζνύλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηηο σο άλσ
αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο.

