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B'

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Λειτουργική µονάδα/ Λειτουργία

Σκοπός της επεξεργασίας

Τµήµα Οικονοµικό/ ∆ιοίκησης / ∆ιαχείριση 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

Τµήµα προµηθειών και παρακολούθησης συµβάσεων /
Προµήθειες

∆ιενέργεια των προµηθειών της Εταιρίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις

Γραµµατειακή υποστήριξη / Πρωτόκολλο - Εισερχόµενα &
εξερχόµενα έγγραφα

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

Τµήµα αναπτυξιακών προγραµµάτων / Προτάσεις
χρηµατοδότησης έργων - Επενδυτές και δυνητικοί
επενδυτές

Συλλογή, αξιολόγηση και διαχείριση προτάσεων επενδυτικών έργων. ∆ιαχείριση
έργων εγκεκριµένων προς χρηµατοδότηση

Τµήµα αναπτυξιακών προγραµµάτων / Υλοποίηση
διαφόρων χρηµατοδοτούµενων έργων - Ωφελούµενοι

∆ιαχείριση των ωφελουµένων των διαφόρων χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τον εκάστοτε κανονισµό τους

Τµήµα αναπτυξιακών προγραµµάτων / Εκδηλώσεις µε
εγγραφή συµµετεχόντων

Τεκµηρίωση διεξαγωγής των εκδηλώσεων
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Γ'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Λειτουργική µονάδα/
Λειτουργία

Κατηγορίες
δεδοµένων

Αποδέκτες δεδοµένων

Τµήµα Οικονοµικό/ ∆ιοίκησης /
∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού

Προσωπικά στοιχεία
εργαζοµένων στην Εταιρία
σύµφωνα µε το Νόµο

−
−
−
−
−

−

Χρόνος διατήρησης

Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας
ΟΑΕ∆
Τράπεζες µέσω των οποίων
διενεργείται η µισθοδοσία
Αρµόδιες υπηρεσίες (ασφαλιστικά
ταµεία, φορολογικές αρχές κλπ)
∆ιαχειριστικές αρχές
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
(για το προσωπικό που απασχολείται
στα προγράµµατα αυτά)
Εξωτερικό λογιστήριο

Εσαεί

Τµήµα προµηθειών και
παρακολούθησης συµβάσεων /
Προµήθειες

∆εδοµένα προµηθευτών και
συµµετεχόντων σε
διαγωνιστικές διαδικασίες
σύµφωνα µε το Ν.4412/16
όπως ισχύει και άλλες
συναφείς διατάξεις

−

Συµµετέχοντες σε διαγωνιστικές
διαδικασίες προµηθειών (αποφάσεις
αξιολόγησης των προσφορών)

−

Όπως κατά
περίπτωση
ορίζεται από τις
ισχύουσες
διατάξεις
(ελεγκτικές,
φορολογικές κλπ)

Γραµµατειακή υποστήριξη /
Πρωτόκολλο - Εισερχόµενα &
εξερχόµενα έγγραφα

Προσωπικά δεδοµένα που
συµπεριλαµβάνονται στα
εισερχόµενα και
εξερχόµενα έγγραφα

−

Οι κατά περίπτωση χειριστές των
εισερχοµένων εγγράφων
Τα κατά περίπτωση υποκείµενα των
δεδοµένων (εξερχόµενα έγγραφα)

−

Τα εισερχόµενα και
εξερχόµενα
έγγραφα
διατηρούνται εσαεί
ή κατά περίπτωση
Τα περιεχόµενα
του αρχείου
πρωτοκόλλου
διατηρούνται εσαεί

−

−

Τµήµα αναπτυξιακών
προγραµµάτων / Προτάσεις
χρηµατοδότησης έργων - Επενδυτές
και δυνητικοί επενδυτές

Οι προβλεπόµενες
πληροφορίες από τον
κανονισµό του εκάστοτε
χρηµατοδοτικού
προγράµµατος

−

−
−

∆'

Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και
ειδικότερα επιτροπές
δειγµατοληπτικού ελέγχου
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών
Επενδύσεων
Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων

−

10 χρόνια εκτός αν
διαφορετικά
προβλέπεται από
τον κανονισµό του
χρηµατοδοτικού
προγράµµατος

Τµήµα αναπτυξιακών
προγραµµάτων / Υλοποίηση
διαφόρων χρηµατοδοτούµενων
έργων - Ωφελούµενοι

Οι προβλεπόµενες
πληροφορίες από τον
κανονισµό του εκάστοτε
προγράµµατος στο πλαίσιο
του οποίου υλοποιείται το
έργο της Εταιρίας

−

∆ιαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές
των εκάστοτε προγραµµάτων

−

Όπως
προβλέπεται από
τον κανονισµό του
εκάστοτε
προγράµµατος

Τµήµα αναπτυξιακών
προγραµµάτων / Εκδηλώσεις µε
εγγραφή συµµετεχόντων

Προσωπικά στοιχεία
επικοινωνίας ή και
φωτογραφικό υλικό
συµµετεχόντων ή
εµπλεκοµένων σε
εκδηλώσεις της Εταιρίας
χωρίς προκαθορισµένο
κοινό και µε εγγραφή
συµµετεχόντων

−

∆ιαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές
των προγραµµάτων µε τα οποία
σχετίζονται οι εκδηλώσεις

−

Όπως καθορίζεται
από τους
κανονισµούς των
προγραµµάτων µε
τα οποία
σχετίζονται οι
εκδηλώσεις

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 αντίταξη
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στην επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώµατος στη φορητότητα των δεδοµένων που το αφορούν. Το
αίτηµα αντιµετωπίζεται µε βάση τις κείµενες διατάξεις
•

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