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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηεξεί ε ΟΛΚ ΑΕ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ (Καλνληζκόο (ΕΕ)
2016/679) θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά από ην θείκελν "Σύζηεκα Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα" θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπ πνπ ζπλέηαμε θαη εθαξκόδεη ν Οξγαληζκόο

1. Τπεύθςνορ Επεξεπγαζίαρ
Υπεύζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ αθνξά ε παξνύζα πνιηηηθή
είλαη ε "Οξγαληζκόο Ληκέλα Καβάιαο ΑΕ" (εθεμήο ΟΛΚ ή Οξγαληζκνο) κε έδξα ζηε δηεύζπλζε
Αβέξσθ 1 - 65403 Καβάια

2. Γενικοί Όποι Πποζηαζίαρ ηων Πποζωπικών Δεδομένων
Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ ΟΛΚ είλαη
απόξξεηε θαη ν Οξγαληζκόο ιακβάλεη όια ηα επιόγσο απαξαίηεηα ηερληθά θαη ινηπά κέζα γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ ραξαθηήξα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο. Πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά έρεη
κόλν ην εμνπζηνδνηεκέλα, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην ζθνπό επεμεξγαζίαο, πξόζσπα
(εξγαδόκελνη ζηνλ ΟΛΚ ή Σπλεξγάηεο).

3. κοπόρ ηηρ Επεξεπγαζίαρ
Ο ζθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ ΟΛΚ
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην θείκελν "Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα"1 πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΚ (https://portkavala.gr/dataprotection)

4. Αποδέκηερ ηων Δεδομένων
Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κπνξνύλ λα είλαη αλαιόγσο κε ηε θύζε ηνπο θαη
ηηο λνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ΟΛΚ, νη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ ηνπ
πξναλαθεξζέληνο θεηκέλνπ
Ο Οξγαληζκόο δελ απνθαιύπηεη, πσιεί, αληαιιάζζεη, παξαρσξεί ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν
δηαζέηεη ζε ηξίηα, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα εθηόο ησλ
πεξηπηώζεσλ πνπ πξναλαθέξνληαη
1

Link ζην αληίζηνηρν θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΚ
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5. Δικαιώμαηα Τποκειμένων ηων Δεδομένων
Κάζε ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
πνπ ην αθνξνύλ. Επίζεο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη ζηνλ Οξγαληζκό αίηεκα γηα πξόζβαζε, δηόξζσζε
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ή γηα πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην
αθνξνύλ
Όηαλ ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα
αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζε νπνηεδήπνηε, ρσξίο λα ζηγεί ε λνκηκόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ
βαζίζηεθε ζηε ζπγθαηάζεζε πξηλ από ηελ αλάθιεζή ηεο,
Τν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα γηα θάζε ππόζεζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ παξαβηάδεη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679
Γηα ηελ άζθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξναλαθέξνληαη, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα
επηθνηλσλεί κε ηνλ ΟΛΚ είηε κε επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ή κε αιιεινγξαθία (Αβιέξσθ 1 65403 Καβάια), είηε ηειεθσληθά (251.022124), είηε κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
(data.protection@portkavala.gr)

6. Αςηομαηοποιημένερ Αποθάζειρ
Ο ΟΛΚ δελ ιακβάλεη απηνκαηνπνηεκέλεο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα

7. Ειδικοί ύνδεζμοι
Οπνηαδήπνηε ηπρόλ δηαζύλδεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΛΚ (https://portkavala.gr) κέζσ εηδηθώλ
ζπλδέζκσλ (links, hyperlinks, banners) κε νπνηνλδήπνηε άιιν δηθηπαθό ηόπν δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ
κέξνπο ηνπ Οξγηαληζκνύ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε επζύλεο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζην
δηθηπαθό απηό ηόπν ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.

8. Ανήλικοι
Λόγσ ηεο θύζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν ΟΛΚ ζπλαιιάζζεηαη κόλν κε ελειίθνπο. Επηπξνζζέησο,
πξόζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ είλαη λα κε ζπιιέγεη πξνζσπηθά δεδνκέλα αλειίθσλ πνπ ηπρόλ έρνπλ
πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Ωζηόζν, δεδνκέλνπ όηη απηό δελ είλαη εθηθηό λα δηαζθαιηζηεί/
επηβεβαησζεί από ηνλ Οξγαληζκό, ηπρόλ αλήιηθνη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δηαβηβάδνπλ, κέζσ
απηήο, πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζην ΟΛΚ, ππνρξενύληαη θαη αλακέλεηαη λα έρνπλ ιάβεη ηε
ζπγθαηάζεζε ησλ αζθνύλησλ ηε γνληθή κέξηκλα απηώλ ή ησλ ηπρόλ επηηξόπσλ ηνπο.
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9. Σποποποίηζη ηων Παπόνηων Όπων
Ο ΟΛΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη νπνηεδήπνηε ζε ηξνπνπνίεζε ησλ παξόλησλ όξσλ
πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζην πιαίζην ησλ εθάζηνηε πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ θαη ε θάζε
ηξνπνπνίεζε ζα ηζρύεη από ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ

10. Διαθεζιμόηηηα
Η παξνύζα πνιηηηθή:

Αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΚ (https://portkavala.gr/data-protection)

Αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ

Δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΛΚ εθόζνλ δεηεζεί
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