Δήλωση Ιδιωτικότητας
Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»

Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας:
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (με το
δ.τ. ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)
Αρμόδια υπηρεσία επεξεργασίας:
Ομάδα Υποστήριξης ΖΕΥΣ,
Στοιχεία αρμόδιου επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:
helpdesk@zeus.grnet.gr
Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(εφεξής ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – εφεξής «ΓΚΠΔ»] και το ν.
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως
κάθε φορά ισχύει [εφεξής «Νόμος»]. Στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται αναλυτικά
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», καθώς και οι πολιτικές και
διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της
«Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ». Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί,
αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας και
πως διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία
ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη νομοθεσία για την προστασία του
ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές,
καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Δήλωση
Ιδιωτικότητας, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την
δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ». Για τους σκοπούς της
παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο
«τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των

δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
•
•

•
•
•

«Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος
χώρου https://minedu.zeus.grnet.gr/zeus/ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υποιστοσελίδων αυτού.
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» - είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή
απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας
από τη «Διεξάγουσα Αρχή», όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται
απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.
Υπηρεσία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» - Το πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει ως υπηρεσία η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.-ως εκτελούσα την επεξεργασία- προς την «Διεξάγουσα Αρχή» με την παροχή ομάδας
υποστήριξης.
«Διεξάγουσα Αρχή» - Ο φορέας που διενεργεί την ψηφοφορία.
«Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», στον οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να
προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως. Για την υπηρεσία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», υποστηρίζονται
τέσσερις διακριτές κλάσεις «Χρηστών» που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης
που τους προσδίδονται. Η πρώτη κλάση «Χρηστών» είναι αυτή των «Ψηφοφόρων», η δεύτερη
αυτή της «Εφορευτικής Επιτροπής» , η τρίτη του «Διαχειριστή» και τέταρτη οι «Υποψήφιοι»:
o «Ψηφοφόρος» – ο διαδικτυακός χρήστης της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ο
οποίος έπειτα από πρόσκληση μπορεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά.
o «Εφορευτική Επιτροπή» – Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στην «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ» είναι οι κλειδοκράτορες της ψηφοφορίας, δηλαδή οι έχοντες τη δυνατότητα
αποκρυπτογράφησης των ψηφοδελτίων.
o «Διαχειριστής» – οι αρμόδιοι από την πλευρά της «Διεξάγουσας Αρχής» για τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας.
o «Υποψήφιοι» - τα υποκείμενα που τίθενται προς ψήφιση από τους ψηφοφόρους στο
πλαίσιο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Για την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όταν χρησιμοποιείται ο όρος «Χρήστης» περιλαμβάνει τους
«Ψηφοφόρους», τα μέλη της «Εφορευτικής Επιτροπής», τον «Διαχειριστή» και τους «Υποψήφιους».
Α. Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:
i. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – ως υπεύθυνη επεξεργασίας – επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των
«Χρηστών» τα οποία αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο, για τους ακόλουθους σκοπούς
επεξεργασίας:
•

•

•

Για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ»
- Απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας
- Δημιουργία λογαριασμού του «Διαχειριστή»
- Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ»
Για την αυθεντικοποίηση του «Διαχειριστή»
- Απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας
- Τεχνική υποστήριξη προς τους «Διαχειριστές»
Για την αυθεντικοποίηση των «Χρηστών»
Απρόσκοπτη λειτουργία ης υπηρεσίας
Απόδειξη σύνδεσης και ψηφοφορίας των «Χρηστών»

•

•
•

•

Για την Επικοινωνία με τους «Χρήστες»
- Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης
- Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης προς την «Εφορευτική Επιτροπή»,
ή/και τον «Διαχειριστή» μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, μόνο σε περίπτωση μείζονων
μεταβολών της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που κάνουν απαραίτητη
την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών από την «Εφορευτική Επιτροπή» ή/και τον
«Διαχειριστή» για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ομαλά τη διεξαγωγή της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Για την Επικοινωνία με την Ομάδα Υποστήριξης της υπηρεσίας
- Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης
Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της
υπηρεσίας
- Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα
προσωπικό δεδομένο «Χρηστών», καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες
πληροφορίες.
Για την παροχή της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
- Απόδειξη αποδοχής Όρων Χρήσης και Γνωστοποίησης Δήλωσης Ιδιωτικότητας
- Απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας
- Τεχνική υποστήριξη

ii. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – ως εκτελούσα την επεξεργασία – επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των
«Χρηστών», τα οποία αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο, για τους ακόλουθους σκοπούς
επεξεργασίας:
•

•

Για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
- Απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας
- Φιλική και εύκολη προς τους «χρήστες».
- Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών του συστήματος
«ΖΕΥΣ»
- Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης
- Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης προς τους «Ψηφοφόρους» και την
«Εφορευτική Επιτροπή» μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, κατόπιν σχετικών ενεργειών του
«Διαχειριστή».
Για την ασφάλεια της υπηρεσίας
- Απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας
- Τεχνική υποστήριξη των «Χρηστών»
- Απόδειξη σύνδεσης και ψηφοφορίας των «Χρηστών»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «Χρηστών» στο πλαίσιο
παροχής της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους
σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών
αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα
απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται
σε ενημέρωση.
Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται
και αναφέρεται παρακάνω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας
τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής (βλ. παρακάτω «Χρονική διάρκεια διατήρησης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»).

Β. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία:
i. Για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
Για την χρήση της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από τους «χρήστες» και την αποτελεσματική
και σύννομη παροχή της υπηρεσίας αυτής, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε, επεξεργάζεται – ως υπεύθυνη επεξεργασίας
– τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
•
•
•

Ονοματεπώνυμο «Διαχειριστή»
Στοιχεία επικοινωνίας (email) «Διαχειριστή»
Διεύθυνση IP από την οποία συνδέονται οι «χρήστες»

i. Για την αυθεντικοποίηση του «Διαχειριστή»
•
•
•

Όνομα χρήστη (username) «Διαχειριστή»
Κωδικός πρόσβασης (password) «Διαχειριστή»
Ιδιότητα-Ρόλος «Διαχειριστή»

ii. Για την αυθεντικοποίηση των «Ψηφοφόρων»
•

Διεύθυνση IP από την οποία συνδέονται οι «Ψηφοφόροι» για την διεξαγωγή της
ψηφοφορίας

iii. Για την επικοινωνία των «Χρηστών» με την Ομάδα Υποστήριξης της Υπηρεσίας (helpdesk)
•
•
•

Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία επικοινωνίας (email).
Ιδιότητα – Ρόλος.

iv. Για την ασφάλεια της υπηρεσίας
•
•
•

Χρονοσήμανση (timestamp) Απόδειξη αποδοχής Όρων Χρήσης και Γνωστοποίησης Δήλωσης
Ιδιωτικότητας
Διεύθυνση IP από την οποία ο «χρήστης» συνδέεται στην υπηρεσία
Χρονοσήμανση χρήσης υπηρεσίας (timestamp)

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – ως εκτελούσα την επεξεργασία – επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα
των «Χρηστών»:
i. Για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»:
•
•
•
•

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) «Χρηστών», συγκεκριμένα της «Εφορευτικής
Επιτροπής», των «Ψηφοφόρων» και των «Υποψηφίων»
Φορέας της «Εφορευτικής Επιτροπής»
Τα δημόσια μέρη των κρυπτογραφικών κλειδιών των μελών της «Εφορευτικής Επιτροπής».
Κινητό τηλέφωνο «Ψηφοφόρων», εάν αυτό εισαχθεί από τον Διαχειριστή.

•
•

Ονοματεπώνυμο «Χρηστών»
Ιδιότητα – ρόλος «Χρηστών»

ii. Για την ασφάλεια της υπηρεσίας
•
•

Χρονοσήμανση χρήσης υπηρεσίας (timestamp)
Διεύθυνση IP από την οποία συνδέονται οι «χρήστες» για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας

iii. Ειδικές Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. -ως εκτελούσα την επεξεργασία- ενδέχεται να συλλέγει, επεξεργάζεται, ειδικές
κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναλόγως τα
δεδομένα που αναρτάει ο «Διαχειριστής» για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Γ. Νομική Βάση της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «Χρηστών» είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», όπως αυτή
ορίζεται από το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, ή/και είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με
έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’.
Δ. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
Για την παροχή των υπηρεσιών της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» και την απρόσκοπτη λειτουργία της
υπηρεσίας αυτής, παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των «Χρηστών»
στους εξής συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.:
•

•

Στην ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η οποία αποτελείται από
προσωπικό που διατηρεί συμβατική σχέση μίσθωσης έργου με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., οι οποίοι
δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης του της υπηρεσίας, οι οποίοι δεσμεύονται με συμφωνητικό για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Processing Agreement – DPA) με την
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ε. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν:
Η EΔΥΤΕ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο
κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «Χρηστών» της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε
οποιεσδήποτε τρίτες οντότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές
ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.
Τα προσωπικά δεδομένα των «Χρηστών» της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ενδέχεται να
κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου,
εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής
απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Σημειώνεται, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «Διαχειριστή» και της «Εφορευτικής
Επιτροπής» μπορεί είναι ορατά προς «Ψηφοφόρους» που καλούνται να συμμετέχουν στην
ηλεκτρονική ψηφοφορία.

ΣΤ. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
H «ΕΔΥΤΕ» , για τα δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ» – ως υπεύθυνη επεξεργασίας – προβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Δήλωση Ιδιωτικότητας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και
σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των «Χρηστών» της
υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ώστε κάθε «χρήστης» να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση
των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής,
Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Για να ασκήσει ο «χρήστης» οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να επικοινωνήσει
με την Ομάδα Υποστήριξης ΖΕΥΣ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr.
Τα ανωτέρω δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η «ΕΔΥΤΕ» – ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας – παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων
πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του για την άσκηση κάποιου
από τα ανωτέρω δικαιώματα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω
προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης
νομοθεσίας.
Η «ΕΔΥΤΕ» , για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενεργεί ως εκτελούσα την
επεξεργασία για λογαριασμό της «Διεξάγουσας Αρχής», διαβιβάζει άμεσα το αίτημα του
υποκειμένου των δεδομένων στην «Εφορευτική Επιτροπή» (στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει η
ίδια η «Εφορευτική Επιτροπή» δηλώσει για σκοπούς επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» και συνδράμει την «Εφορευτική
Επιτροπή» στην εκπλήρωση της υποχρέωσης της αναφορικά με την απάντηση στο αίτημα αυτό. Η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει την ευθύνη να απαντήσει στο αίτημα του υποκειμένου στις περιπτώσεις
αυτές.
Ζ. Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τα προσωπικά δεδομένα των «Χρηστών» της υπηρεσίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» διατηρούνται για
το απαραίτητο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες της παροχής της υπηρεσίας και τους ελέγχους στους
οποίους υπάγεται η υπηρεσία.
Η. Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών:
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «ΕΔΥΤΕ» διεξάγεται με τρόπο που να
διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή
αθέμιτης επεξεργασίας.
Θ. Επικοινωνία:
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε
περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
οι «χρήστες» μπορoύν να απευθύνονται στο Αρμόδιο Τμήμα της «ΕΔΥΤΕ», στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.
Μπορούν, επιπλέον, να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της «ΕΔΥΤΕ»,
και στην αναπληρώτρια αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@grnet.gr.

Ι. Προσφυγή/Καταγγελία:
Σε περίπτωση που αίτημα «χρήστη» της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» δεν ικανοποιηθεί από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας, o «χρήστης» μπορεί να προσφύγει ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια
Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr.

