Εισερχόµενοι στον ιστότοπο (www.oaed.gr) πρέπει να περιέλθουν στην
κυριότητά µας ορισµένα από τα προσωπικά σας δεδοµένα.
Αυτά θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαχείριση της πρόσβασης στο
λογαριασµό σας και την διεκπεραίωση των αιτηµάτων σας.
Σαν οργανισµός έχουµε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να προστατέψουµε τα
δεδοµένα αυτά από ακούσια ή εκούσια πρόσβασή τους από τρίτους. Η µε
οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδοµένων σας επιτρέπεται µόνο σε
εξουσιοδοτηµένα από εµάς πρόσωπα, εργαζόµενους και συνεργάτες µας αποκλειστικά
για τους σκοπούς που προκύπτουν από τις νόµιµες υποχρεώσεις µας.
Υποχρεούµαστε να µοιραστούµε ή να γνωστοποιήσουµε τα ∆εδοµένα σας όταν το
έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόµου, όπως σε περίπτωση σχετικής
αίτησης από φορολογικές, δικαστικές ή άλλες αρµόδιες κρατικές Αρχές ή για την
πραγµατοποίηση των σκοπών για τους οποίους έχετε εγγραφεί στον οργανισµό.
Τα δεδοµένα αυτά θα τηρούνται στην ηλεκτρονική µας βάση

τουλάχιστον επί µια

10ετία, ώστε να συµµορφωνόµαστε µε την τρέχουσα φορολογική νοµοθεσία καθώς και
για στατιστικούς λόγους. Σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα, σας ενηµερώνουµε ότι
έχετε τα εξής δικαιώµατα:
•

∆ικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα σας: Το δικαίωµα να γνωρίζετε αν τα

δεδοµένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
•

∆ικαίωµα διόρθωσης των δεδοµένων σας: Το δικαίωµα να ζητήσετε διόρθωση

των προσωπικών σας δεδοµένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
•

∆ικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων σας: Το δικαίωµα να ζητήσετε διαγραφή ή

κατάργηση των προσωπικών σας δεδοµένων, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και µετά
την πάροδο της παραπάνω αναφερόµενης δεκαετίας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώµατα σας µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας εγγράφως,
µε επιστολή στην ταχυδροµική διεύθυνση Ε. Αντιστάσεως 8, ‘Αλιµος Τ.Κ. 17456 ή µε
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoportal@oaed.gr
Για κάθε άλλη απορία σας σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα, επικοινωνήστε µε τον
υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδοµένων του Οργανισµού κ. Ρίζο Κωνσταντίνο
στο τηλ. 2109989200 καθώς και στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@oaed.gr
Τυχόν καταγγελίες για µη ορθή χρήση των δεδοµένων σας µπορείτε να κάνετε στην
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων ( www.dpa.gr ). Πριν υποβάλετε την
καταγγελία πρέπει να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα
προβλεπόµενα από τα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠ∆ δικαιώµατα, όπου αυτά εφαρµόζονται.
Απευθυνθείτε στο Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) του ΟΑΕ∆ για κάθε
ζήτηµα σχετικό µε την επεξεργασία των δικών σας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την άσκηση των δικαιωµάτων σας. Αν το ζήτηµα δεν επιλυθεί, µπορείτε να
προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή.

