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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
Α' ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 Παρακαλούμε δείτε το κείμενο: "Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" 
 
 
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Β1 Αρχείο πελατών 

 Ονοματεπώνυμο 

 Δραστηριότητα - ΚΑΔ 

 ΑΦΜ - ΔΟΥ 

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, internet) 

 Δήλωση/εις ανάθεσης/ αποδοχής ή σύμβαση 

 Οικονομική καρτέλα 

 
Β2 Αρχείο προμηθευτών ή υπεργολάβων 

 Ονοματεπώνυμο 

 Δραστηριότητα - ΚΑΔ 

 ΑΦΜ - ΔΟΥ 

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, internet) 

 Δήλωση/εις ανάθεσης/ αποδοχής ή σύμβαση 

 Οικονομική καρτέλα 

 Φύλλο αξιολόγησης κατά ISO9001 
 

Β3 Αρχείο εργαζομένων 

 Στοιχεία ταυτότητας 

 ΑΦΜ 

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, internet) 

 Οικογενειακή κατάσταση - παιδιά 

 Αποδοχές 

 Ωράριο εργασίας 

 Άδειες 

 Εκπαιδεύσεις 

 Αξιολογήσεις 
 

Β4 Αρχείο ενδιαφερομένων δυνητικών πελατών 

 Ονοματεπώνυμο 

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, internet) 

 Επάγγελμα/ Δραστηριότητα/ ΚΑΔ 

 Εκδηλωθέν ενδιαφέρον 

 Ημερομηνία και υπεύθυνος καταχώρησης 
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 Ιστορικό επικοινωνίας 
 

Β5 Αρχείο έργων 

 Ονοματεπώνυμο 

 Διεύθυνση 

 Επάγγελμα/ Επαγγελματική εμπειρία (όποτε απαιτείται) 

 ΑΦΜ/ΔΟΥ 

 ΑΔΤ ή Διαβατήριο 

 Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, internet) 

 Θέση στο φορέα επένδυσης 

 Άλλα δεδομένα που τυχόν απαιτούνται από το πρόγραμμα στο οποίο ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση 

προς χρηματοδότηση 

 Τυχόν αποφάσεις φορέων που αφορούν το έργο 
 
 

Β6 Αρχείο υποψηφίων εργαζομένων 

 Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και υποστηρικτικά έγγραφα κατά την κρίση του υποκειμένου των 

δεδομένων 
 

Β7 Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο 

 Έγγραφα αλληλογραφίας που περιλαμβάνουν κατά περίπτωση ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, e-mail 
 
 
 
Γ' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
 
 Παρακαλούμε δείτε το κείμενο: "Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"  
 
 
 
Δ' ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 Παρακαλούμε πατήστε εδώ (Το link παραπέμπει στο έντυπο GDPR-E04.01: "Πληροφορίες σχετικά με την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" το οποίο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας) 
 
 
 
Ε' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Εταιρία αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση 
ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για χρήση του 
δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων που το αφορούν 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε υπόθεση που κατά την κρίση του παραβιάζει τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

 
 
 


