ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
& ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) (Υπεύθυνος και Εκτελών την Επεξεργασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), Ν.Π.Ι.Δ με έδρα την Αθήνα, οδός Π.Κανελλοπούλου 4,
ΤΚ 10177, ενημερώνει διά του παρόντος τον κάτωθι υπογεγραμμένο (εφεξής «Συνεργάτη»)
ότι θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του και
τα περιλαμβανόμενα στα επισυναπτόμενα έγγραφα, ήτοι ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός,
Όνομα Μητρός, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Ημερομηνία και Αρχή Έκδοσης Δελτίου
Ταυτότητας, AMKA, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα, Τηλέφωνα επικοινωνίας, Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού,
IBAN και Τράπεζα.
Η παραπάνω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)
πραγματοποιείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α προς συμμόρφωση στην έννομη υποχρέωση που υπέχει
για την διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας’’)
σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο των Εξετάσεων
Πιστοποίησης (υπ’ αριθ.
ΓΠ/20007/2012 απόφαση της 37ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Φ.Ε.Κ. 2899
Β’/29.10.2012, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Β/21678/2012 απόφαση της 41ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Φ.Ε.Κ. 25 Β’/2013 και ισχύει), καθώς επίσης και για
την επικοινωνία με τους Συνεργάτες, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση τους και δεν αφορά
άλλο σκοπό επεξεργασίας.
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα τύχουν
επεξεργασίας από τον ΕΟΠΠΕΠ που συνεργάζεται με το ΚΕ.ΜΕ.Α. σύμφωνα με το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο και αποκλειστικά για τον σκοπό διεξαγωγής των Εξετάσεων
Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό
τίτλο της ειδικότητας ‘’Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας’’.
Τα ΔΠΧ ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς
την Συγκατάθεση του Συνεργάτη για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους και τους
κανονισμούς που διέπουν την ορθή λειτουργία του φορέα και για την κατοχύρωση ή
υπεράσπιση των έννομων αξιώσεων προς το συμφέρον του φορέα. Όλα τα δεδομένα του
Συνεργάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα,
εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας.
Τα ΔΠΧ αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την
επίτευξη των σκοπών, για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των
προθεσμιών, που ορίζει ο νόμος και το Κανονιστικό Πλαίσιο των Εξετάσεων (Υπ’ αριθ.
ΓΠ/2007/2012 απόφαση της 37ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Φ.Ε.Κ. 2899
Β’/29.10.2012, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Β/21678/2012 απόφαση της 41ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Φ.Ε.Κ. 25 Β’/2013 και ισχύει) και οι αρχές της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής

διαχείρισης των αρχείων.
Ο Συνεργάτης μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο ΚΕ.ΜΕ.Α, Π.
Κανελλοπούλου 4 Αθήνα ΤΚ 101 77 Αττική ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kemea@kemea.gr.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων , το ΚΕ.ΜΕ.Α
θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Συνεργάτη εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον γραπτώς για
την ικανοποίηση του αιτήματος του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του
άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων
δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.
679/2016).
Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και
πληροφοριών και συναινώ στην επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο κείμενο
της παρούσης .
Ημερομηνία………………………………………………………………………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή……………………………………………………………………………………………………………………………

