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Σελ 1/4 

Α' ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ 

 

Επωνυμία: Οργανισμός Λιμένα Καβάλας ΑΕ 

Δραστηριότητα: Διαχείριση Λιμενικού Συστήματος Καβάλας 

Διεύθυνση: Αβέρωφ 1 - 65403 Καβάλα 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Γεώργιος Φιλόσογλου 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Γιώργος Σταμπουλής 

Τηλ. 251.0220124 

E-mail: data.protection@portkavala.gr 

Internet: https://www.portkavala.gr/data-protection 

 

 

 

B' ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Λειτουργία Σκοπός της επεξεργασίας Νομική βάση για την  επεξεργασία 

Διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων 
και η επεξεργασία του σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία  

 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 

 Εκτέλεση σύμβασης (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 
σημείο β) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΟΛΚ (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο γ) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο 
δ) 

 Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο 
ε) 

Εμπορική και οικονομική 
διαχείριση πελατών και 
προμηθευτών 

 Διενέργεια των προμηθειών του 
Οργανισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 

 Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών, 
προμηθευτών, συνεργατών 

 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο α) 

 Εκτέλεση σύμβασης (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 
σημείο β) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΟΛΚ (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο γ) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο 
δ) 

Έλεγχος εισερχομένων 
στο λιμένα 

 Έλεγχος εισερχομένων και εξερχομένων 
στο λιμένα 

 Ασφάλεια λιμένα 

 Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο 
ε) 

 Έννομο συμφέρον του ΟΛΚ ή τρίτου (Καν. ΕΕ 2016/679  
άρθρο 6 σημείο στ) 

Παρακολούθηση των 
χώρων του Οργανισμού 

Ασφάλεια των χώρων του Οργανισμού  Έννομο συμφέρον του ΟΛΚ ή τρίτου (Καν. ΕΕ 2016/679  
άρθρο 6 σημείο στ) 

Πρωτόκολλο (e-port) - 
Εισερχόμενα & 
εξερχόμενα έγγραφα 

Χειρισμός και τήρηση ιστορικού αρχείου 
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 
και η ευχερής δυνατότητα αναζήτησης και 
συσχέτισης εγγράφων (πρωτόκολλο). 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΟΛΚ (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο γ) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο 
δ) 

 Έννομο συμφέρον του ΟΛΚ ή τρίτου (Καν. ΕΕ 2016/679  
άρθρο 6 σημείο στ) 
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Σελ 2/4 

Λειτουργία Σκοπός της επεξεργασίας Νομική βάση για την  επεξεργασία 

Ηλεκτρονική επικοινωνία Ηλεκτρονική επικοινωνία με ιδιώτες, 
πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και 
Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο α) 

 Εκτέλεση σύμβασης (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 
σημείο β) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΟΛΚ (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο γ) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο 
δ) 

Λοιπές καθημερινές 
λειτουργίες του 
Οργανισμού 

Εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του 
Οργανισμού σύμφωνα με το Νόμο και τις 
κείμενες διατάξεις 

 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο α) 

 Εκτέλεση σύμβασης (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 
σημείο β) 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΟΛΚ (Καν. ΕΕ 
2016/679  άρθρο 6 σημείο γ) 

 

 

 

Γ' ΈΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ - 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Λειτουργία Έννομα συμφέροντα Αποδέκτες δεδομένων Νομική ή συμβατική 

υποχρέωση 

Διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού 

  Τράπεζες μέσω των οποίων 
διενεργείται η μισθοδοσία 

 Αρμόδιες υπηρεσίες 
(ασφαλιστικά ταμεία, 
φορολογικές αρχές κλπ) 

 Σώμα επιθεωρητών εργασίας 

 Εκτέλεση σύμβασης 
εργασίας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις 

 Υποχρέωση του Οργανισμού 
έναντι φορολογικών, 
ασφαλιστικών και άλλων 
αρχών σχετικών με τις 
σχέσεις εργασίας για τήρηση 
και επεξεργασία δεδομένων 
εργαζομένων 

Εμπορική και οικονομική 
διαχείριση πελατών και 
προμηθευτών 

  Σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 Διαγωνιζόμενοι (αποφάσεις 

αξιολόγησης των 
προσφορών) 

 Φορολογικές αρχές (εφόσον 
ζητηθουν) 

 Τράπεζες για διεκπεραίωση 
πληρωμών 

 Σύμβαση του Οργανισμού με 
τον εκάστοτε ανάδοχο ή 
παραχωρησιούχο 

 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
και άλλες συναφείς διατάξεις 

Έλεγχος εισερχομένων 
στο λιμένα 

Ασφάλεια λιμένα   

Παρακολούθηση των 
χώρων του Οργανισμού 

Ασφάλεια χώρων του 
Οργανισμού 

  

Πρωτόκολλο (e-port) - 
Εισερχόμενα & 
εξερχόμενα έγγραφα 

Διαφύλαξη των συμφερόντων του 
Οργανισμού έναντι προσώπων 
που αλληλογραφούν με αυτόν 

  Τήρηση πρωτοκόλλου 
φορέων δημόσιου χαρακτήρα 

Ηλεκτρονική επικοινωνία  Κατά περίπτωση Δημόσιες 
Υπηρεσίες 

 Για την περίπτωση 
επικοινωνίας με πελάτες, 
προμηθευτές και συνεργάτες 
με τους οποίους έχει 
υπογραφεί σύμβαση 

 Υποχρέωση κοινοποίησης 
στοιχείων σε Δημόσιες 
Υπηρεσίες 
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Σελ 3/4 

Λειτουργία Έννομα συμφέροντα Αποδέκτες δεδομένων Νομική ή συμβατική 
υποχρέωση 

Λοιπές καθημερινές 
λειτουργίες του 
Οργανισμού 

   Για την περίπτωση των 
παραχωρήσεων χώρων ή 
ενοικίασης πλωτών εξεδρών 

 Λειτουργία του Οργανισμού 
σύμφωνα με το Νόμο και τις 
κείμενες διατάξεις 

 

 

 

Ε' ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Λειτουργία Είδος δεδομένων Χρόνος διατήρησης 

Διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού 

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, τηλέφωνα επικοινωνίας, 
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τραπεζικός 
λογαριασμός, email, πτυχία ιδίου και τέκνων, ασθένειες, άδειες, 
σύμβαση, στοιχεία μισθοδοσίας, καταστάσεις προσωπικού, 
μισθολογικές καταστάσεις, εισφορές, αποδείξεις πληρωμών, 
καταγγελίες συμβάσεων. 

Εσαεί 

Εμπορική και οικονομική 
διαχείριση πελατών και 
προμηθευτών 

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ/ΔΟΥ, τηλέφωνα επικοινωνίας, 
ταχυδρομική διεύθυνση, email, παραστατικά συναλλαγών, 
συμβάσεις, οικονομικές καρτέλες 

Εσαεί 

Έλεγχος εισερχομένων 
στο λιμένα 

Στην πύλη του λιμένα, στο βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων 
καταγράφονται κατά περίπτωση στοιχεία επισκεπτών και 
εξερχομένων από τα εμπορικά πλοία, όπως ονοματεπώνυμο, 
ΑΔΤ, αριθμός αυτοκινήτου, ημέρα-ώρα εισόδου-εξόδου. 

Εσαεί 

Παρακολούθηση των 
χώρων του Οργανισμού 

Βιντεοληπτικό υλικό 15 ημερολογιακές ημέρες 

Πρωτόκολλο (e-port) - 
Εισερχόμενα & 
εξερχόμενα έγγραφα 

Προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στα 
εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα 

 Τα εισερχόμενα και 
εξερχόμενα έγγραφα 
διατηρούνται εσαεί ή κατά 
περίπτωση 

 Τα περιεχόμενα του αρχείου 
πρωτοκόλλου διατηρούνται 
εσαεί 

Ηλεκτρονική επικοινωνία Μεταξύ άλλων, αποστέλλονται προς τον ΟΛΚ παράπονα, 
καταγγελίες, αιτήματα κ.λπ. από ιδιώτες και σχετικές απαντήσεις 
από τον ΟΛΚ. Επίσης, υφίσταται  επικοινωνία με το Δημόσιο, 
όπως αποστολή ετησίως στατιστικών στοιχείων 
παραχωρητηρίων, με στοιχεία των μισθωτών (Ονοματεπώνυμο, 
ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας), στοιχεία κατόχων αυτοκινήτων 
(από ΑΑΔΕ) για πρόστιμα, ήτοι Α.Φ.Μ, Ονοματεπώνυμο, 
Πατρώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. 
Επίσης υπάρχει φόρμα επικοινωνίας μέσω του Web Site 
(συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη, η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το σχετικό κείμενο-
ερώτημα επικοινωνίας). 

Εσαεί ή κατά περίπτωση 
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Σελ 4/4 

Λειτουργία Είδος δεδομένων Χρόνος διατήρησης 

Λοιπές καθημερινές 
λειτουργίες του 
Οργανισμού 

 Στο Γραφείο Κινήσεως καταγράφονται σε σχετικό έντυπο ανά 
οντότητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας, 
φορτωτικές εργασίες. 

 Για κάθε κρουαζιερόπλοιο, τηρούνται τα κάτωθι στοιχεία 
πληρώματος-επιβατών: ονοματεπώνυμο, εθνικότητα. 

 Υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις και τα εμπορικά πλοία 
αποστέλλουν παρόμοιες λίστες ως ανωτέρω. 

 Αποκόμματα εισιτηρίων τα οποία περιέχουν ονοματεπώνυμα ή/και 
αριθμούς αυτοκινήτων. 

 Πρόστιμα ΚΟΚ, τα οποία περιέχουν: αριθμό αυτοκινήτου, ημέρα-
ώρα παράβασης, τόπο παράβασης, είδος παράβασης. 

 Εκτύπωση των στοιχείων των κατόχων των αυτοκινήτων (ΑΦΜ,  
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ.) 
και αποστολή επιστολών με απλή αλληλογραφία προς τους 
παραβάτες. 

 Αποδείξεις πληρωμής προστίμων οι οποίες περιέχουν: αριθμό 
αυτοκινήτου, αριθμό παράβασης, ημερομηνία παράβασης. 

 Παραστατικά λιμενικών τελών που περιέχουν: ονοματεπώνυμο, 
αριθμό νηολογίου. 

 Τα πρακτικά του ΔΣ, τα οποία υφίστανται και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

 Αιτήσεις φυσικών προσώπων για παραχώρηση χώρων από τον 
ΟΛΚ ή ενοικίαση πλωτών εξεδρών (parking σκαφών). Στοιχεία που 
τηρούνται ανά περίπτωση: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση 
κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και η σχετική απόφαση 
και η πράξη του ΔΣ για την παραχώρηση ή ενοικίαση 

Εσαεί ή κατά περίπτωση 

 

 

 

ΣΤ' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Ο ΟΛΚ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό  

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει στον Οργανισμό 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. 

Το αίτημα αντιμετωπίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις 

 Όταν η επεξεργασία βασίζεται αποκλειστικά 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 καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε υπόθεση που κατά την κρίση του παραβιάζει τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

 Ο ΟΛΚ δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

 

 


