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B'

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Β1

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών
Σκοπός της επεξεργασίας είναι:

Η συλλογή και καταχώρηση των στοιχείων των πελατών της Επιχείρησης και η παρακολούθηση των
καταναλώσεων, των χρεώσεων και των οικονομικών συναλλαγών τους με τη ΔΕΥΑΚ, καθώς και
τυχόν εκκρεμοτήτων τους


Η διατήρηση των δεδομένων για ιστορικούς λόγους και για λόγους μελλοντικής ανάγκης για
τεκμηρίωση της συνεργασίας των πελατών με την Επιχείρηση
Νομική βάση για την επεξεργασία:

Εκτέλεση σύμβασης (Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ
πελάτη και ΔΕΥΑΚ)



Β2

Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (Διαφύλαξη των
συμφερόντων των πελατών έναντι της ΔΕΥΑΚ)
Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της ΔΕΥΑΚ από
πελάτες της)

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων
Σκοπός της επεξεργασίας είναι:





Η τήρηση αρχείου των προμηθευτών/ εργολάβων και η παρακολούθηση των οικονομικών
συναλλαγών τους με τη ΔΕΥΑΚ
Η τήρηση της νομικής υποχρέωσης της Επιχείρησης για απόδοση κρατήσεων στο Δημόσιο
Ο υπολογισμός του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ
Η καταχώρηση ορισμένων δεδομένων στην ηλεκτρονικές πλατφόρμες "Διαύγεια" και "ΚΗΜΔΗΣ"



Η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ανταπόκριση της ΔΕΥΑΚ σε ελέγχους από ελεγκτικές
αρχές της νομιμότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών και των πληρωμών
Νομική βάση για την επεξεργασία:

Συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (Απαιτείται συναίνεση προμηθευτών ή εργολάβων από
τους οποίους γίνονται προμήθειες ή ανατίθενται έργα μικρού προϋπολογισμού για την εκτέλεση των
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Β3

οποίων δεν απαιτείται σύμβαση. Σε περίπτωση συμβάσεων, η διατήρηση των δεδομένων μετά την
υλοποίησή τους απαιτεί τη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων)
Εκτέλεση σύμβασης (Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ
προμηθευτή/ εργολάβου και ΔΕΥΑΚ)
Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης [Ανταπόκριση της Επιχείρησης για
υποχρέωση επεξεργασίας και τήρησης των δεδομένων έναντι ελεγκτικών αρχών
(συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ελεγκτικού συμβουλίου κλπ)]
Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (Διαφύλαξη των
συμφερόντων των προμηθευτών/ εργολάβων έναντι της ΔΕΥΑΚ)
Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (Επεξεργασία δεδομένων με
σκοπό την απόδοση κρατήσεων προς το Δημόσιο καθώς και πληροφοριών φορολογικού
περιεχομένου)
Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των συμφερόντων της ΔΕΥΑΚ έναντι
προμηθευτών/ εργολάβων)

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς
Σκοπός της επεξεργασίας είναι

Η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ανταπόκριση της ΔΕΥΑΚ σε ελέγχους από ελεγκτικές
αρχές της νομιμότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών

Η διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την διευθέτηση τυχόν διαφορών της ΔΕΥΑΚ με
συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς (π.χ. ενστάσεις, δικαστικές διενέξεις)
Νομική βάση για την επεξεργασία:

Συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (Ζητείται η ενεργή συναίνεση των υποκειμένων των
δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και,
κυρίως, για τη διατήρησή τους)





Β4

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης (Υποχρέωση της Επιχείρησης για διατήρηση
των δεδομένων για περιπτώσεις ελέγχων νομιμότητας των διαγωνισμών)
Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου [Διαφύλαξη των
συμφερόντων των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς έναντι της ΔΕΥΑΚ (π.χ. περιπτώσεις ενστάσεων
ή δικαστικών διενέξεων)]
Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των συμφερόντων της ΔΕΥΑΚ έναντι
συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς για την τεκμηρίωση της νομιμότητας της διαγωνιστικής
διαδικασίας)

Αρχείο εργαζομένων
Σκοπός της επεξεργασίας είναι

Η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων και η επεξεργασία του σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
και τον κανονισμό προσωπικού της ΔΕΥΑΚ

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εργαζομένων (μεταβολές εργασιακής κατάστασης, εκπαιδεύσεις,
ποινές κλπ)

Ο προσδιορισμός των οικονομικών απολαβών και η διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε
εργαζομένου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
Νομική βάση για την επεξεργασία:

Εκτέλεση σύμβασης (Τήρηση δεδομένων για την ομαλή εργασιακή σχέση μεταξύ της Επιχείρησης
και των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις)
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Β5

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης (Υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ έναντι φορολογικών
αρχών και αρχών σχετικών με τις σχέσεις εργασίας για τήρηση και επεξεργασία δεδομένων
εργαζομένων)
Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (Διαφύλαξη των
συμφερόντων των εργαζομένων έναντι δυσμενών αποφάσεων της ΔΕΥΑΚ που τους αφορούν)
Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (Υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ για
τήρηση δεδομένων προκειμένου να καταβάλλονται κρατήσεις εργαζομένων και ασφαλιστικές
εισφορές)
Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των συμφερόντων της ΔΕΥΑΚ έναντι μη
σύννομων απαιτήσεων εργαζομένων)

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση ιστορικού αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και η
ευχερής δυνατότητα αναζήτησης και συσχέτισης εγγράφων (πρωτόκολλο).
Νομική βάση για την επεξεργασία:




Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (Τήρηση αρχείου
αλληλογραφίας με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων φυσικών προσώπων που
αλληλογραφούν με τη ΔΕΥΑΚ, έναντι αυτής και τήρηση πρωτοκόλλου για ευχερή αναζήτηση και
συσχέτιση )
Έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου (Διαφύλαξη των συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι
προσώπων που αλληλογραφούν με αυτή)

Γ'

ΈΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΤΡΙΤΟΥΣ
Γ1

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών
Διασφάλιση τυχόν οικονομικών ή άλλων απαιτήσεων της Επιχείρησης από πελάτες της. Διευθέτηση
διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Επιχείρησης και πελάτη ή/και μετά από
αυτή

Γ2

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων
Διαφύλαξη των συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι προμηθευτών/ υπεργολάβων. Διευθέτηση διαφορών
που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή της συμφωνίας μεταξύ Επιχείρησης και προμηθευτή/
υπεργολάβου ή/και μετά από αυτή

Γ3

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς
Διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι προσώπων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς
σε περίπτωση διαφορών (κυρίως ενστάσεων)

Γ4

Αρχείο εργαζομένων
Διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι εργαζομένων ή πρώην εργαζομένων

Γ5

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο
Διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης έναντι προσώπων που αλληλογραφούν με αυτή
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Δ'

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δ1

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών
Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν

Δ2

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων
Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν

Δ3

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς
Τα δεδομένα του αρχείου δεν μεταβιβάζονται

Δ4

Αρχείο εργαζομένων

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Καβάλας

Αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία

Φορολογικές αρχές

Δ5

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο
Τα δεδομένα του αρχείου δεν μεταβιβάζονται

Ε'

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ε1

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών
Μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ
υποκειμένου των δεδομένων και ΔΕΥΑΚ

Ε2

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων
Μέχρι την υποβολή αιτήματος διαγραφής και εφόσον



Ε3

Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ υποκειμένου των δεδομένων και ΔΕΥΑΚ
Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ για διατήρηση των δεδομένων (φορολογική ή λόγω
ανάθεσης προμήθειας ή έργου ή υπηρεσίας μετά από διαγωνιστική διαδικασία)

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς
Μέχρις ότου υπάρχει σχετική νομοθετική υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ για τη διατήρησή τους

ΣΤ'

Ε4

Αρχείο εργαζομένων
Τα δεδομένα του αρχείου εργαζομένων δεν διαγράφονται

Ε5

Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων και πρωτόκολλο
Εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα είναι δυνατόν να καταστρέφονται μετά από παρέλευση εύλογου χρόνου
διατήρησης και με απόφαση της διεύθυνσης της Επιχείρησης. Ωστόσο τα δεδομένα που έχουν
καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δεν διαγράφονται

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤ1

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα πελατών
Η τήρηση των τιμολογίων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών αποτελεί
νομική υποχρέωση της Επιχείρησης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και απαίτηση για την εκτέλεση
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σύμβασης και αντίστοιχα, η παροχή των δεδομένων από τους πελάτες αποτελεί νομική και συμβατική
υποχρέωσή τους

Ζ'

ΣΤ2

Αρχείο πελατών, προμηθευτών/ εργολάβων - Δεδομένα προμηθευτών/ εργολάβων
Η τήρηση των τιμολογίων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προμηθευτών/
υπεργολάβων πελατών αποτελεί νομική υποχρέωση της Επιχείρησης σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία και αντίστοιχα, η έκδοση των τιμολογίων με πλήρη στοιχεία αποτελεί νομική υποχρέωσή των
προμηθευτών/ υπεργολάβων

ΣΤ3

Δεδομένα συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς
Η τήρηση των δεδομένων όσων συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αποτελεί νομική υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ για
το ενδεχόμενο ελέγχων της νομιμότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών

ΣΤ4

Αρχείο εργαζομένων
Η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων αποτελεί νομική υποχρέωση της Επιχείρησης σύμφωνα με την
εθνική εργατική νομοθεσία. Η παροχή των δεδομένων εκ μέρους των εργαζομένων αποτελεί νομική
προϋπόθεση για την απασχόλησή τους στη ΔΕΥΑΚ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ









Η Επιχείρηση δεν προτίθεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισμό
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Επιχείρηση αίτημα για πρόσβαση και
διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για
αντίταξη στην επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων που το αφορούν
Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να
ανακαλέσει τη συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε
στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
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
Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα
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