ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.dopafmai.gr (εφεξής «Ιστότοπος») και στο
σύστημα ηλεκτρονικής μοριοδότησης το οποίο υποστηρίζεται από την EGRITOS GroupΣυνεργασία A.E., με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους
επισκέπτες/ χρήστες (Χρήστες) αυτού. O ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι Υπεύθυνος διαχείρισης και
λειτουργίας των βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου καθώς
των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και
του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στα ΚΕ.Π.Α., σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων
(General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα
Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών
δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα
συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά.
Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε φυσικά
πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Τα προσωπικά
δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν, κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης
εγγραφής και μοριοδότησης, είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική
διεύθυνση (email), φορολογικά στοιχεία, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, στοιχεία
εργασίας, στοιχεία επικοινωνίας, ηλικιακά στοιχεία παιδιού, στοιχεία υγείας παιδιού.
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών, μόνο για σκοπούς
μοριοδότησης και τήρησης φακέλου παιδιών που φοιτούν στα κατά τόπους ΚΕΠΑ,
κατόπιν της ρητής τους συγκατάθεσης. Οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα ν’
ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή τους καταθέτοντας σχετικό αίτημα στα
γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που βρίσκονται στην οδό Μάρκου Παπαδόπουλου 4 –
Χανιόπορτα – ΤΚ 71202 στον 2ο όροφο.
Σημειωτέον, εάν είστε κάτω των 15 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει να
παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική σας μέριμνα.
Τέλος, ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, επεξεργάζεται τα
ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει στα όποια σχόλιά σας
και ερωτήσεις σας, να σας ενημερώσει κατόπιν αιτήματός σας και να αξιολογήσει την
αίτηση εγγραφής βρεφών και νηπίων στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου που καταθέσατε.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και
την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ο φορέας δύναται να διαβιβάσει τα
προσωπικά σας δεδομένα στον παιδικό σταθμό στον οποίο επιλεχθήκατε να φοιτήσει
το παιδί ή τα παιδιά σας, όπως στον/ην παιδίατρο και στον/ην ψυχολόγο του
ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε οι συνεργάτες του να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των
ανωτέρω δεδομένων.
Πώς προστατεύει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ τα δεδομένα σας;
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα,
σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε
από τον ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της. Ο φορέας μας είναι σύννομος,
ενδεδειγμένος και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε
μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη
χρήση αυτών.
Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ τηρούνται
υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του
σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα
διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

