ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εφεξής «Σωματείο»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας,
αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον
κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην τήρηση του προσωπικού απορρήτου και
την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφια ή/και υφιστάμενα μέλη
και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με το Σωματείο, αναφορικά με την
επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο της εκτέλεσης
των εργασιών του Σωματείου και της εν γένει συναλλακτικής σας σχέσης με αυτό, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο «Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων» (ΕΕ)2016/679 και στο
ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.
Ειδικότερα, μέσω της παρούσας, θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:
1. Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία του Σωματείου
2. Γενικές αρχές κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
3. Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία
4. Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία
5. Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας
6. Τι προβλέπεται σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες
7. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας
8. Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας
9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
10. Οι υποχρεώσεις του Σωματείου κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας
11. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απόπειρες υποκλοπής
12. Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για λόγους ασφαλείας
13. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες & διαδικτυακός ιστότοπος
14. Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
15. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ‐ DPO
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)
Η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι Αεραθλητικό Σωματείο, εγγεγραμμένο στα μητρώα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με αριθμό μητρώου ΟΛ89, Α.Φ.Μ. 090043703, Δ.Ο.Υ. Ζ’
Θεσσαλονίκης και έδρα στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, 551 03 Καλαμαριά, το οποίο, στο
πλαίσιο των εργασιών του, λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας στα μέλη
του τη δυνατότητα ενοικίασης αεροπλάνων και εκπαίδευσης για το πτυχίο του πιλότου.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του, το Σωματείο μεριμνά ώστε η επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:
 η συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο,
όπου απαιτείται με τη συναίνεση ή συγκατάθεσή σας, για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο
σκοπό, με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού,

 τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό της επεξεργασίας,
πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της
επεξεργασίας,
 τα προσωπικά δεδομένα σας ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε
τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση,
 τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται σε μορφή η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της
ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του
σκοπού της επεξεργασίας,
 τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και
την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή,
παράνομη χρήση ή αποκάλυψη,
 πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενημερώνεστε δεόντως και
παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή
σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε σε συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με το Σωματείο,
ii. προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
iii. για τη συμμόρφωση του Σωματείου ως Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα με τις νομικές του υποχρεώσεις,
iv. για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,
v. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την
άσκηση δημόσιας εξουσίας,
vi. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που
επιδιώκει το Σωματείο, εκτός αν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι
ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.
3. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Το Σωματείο προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας
τα οποία γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτό ως υποψήφια ή/και υφιστάμενα μέλη
και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτό, σε όλα τα στάδια της
συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από το Σωματείο ή μέσω αυτού.
Το Σωματείο επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι
απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.
Ειδικότερα, το Σωματείο ενδέχεται να επεξεργαστεί τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας:
Προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:
 στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. με
ημερομηνία και αρχή έκδοσης, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, ΑΦΜ, κ.λπ.),
 δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, κ.λπ.),
 στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα,
σταθερό και κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδικτυακή διεύθυνση, κ.λπ.),
 οικονομικά στοιχεία (επωνυμία τράπεζας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, είδος πιστωτικής
κάρτας, ημερομηνία λήξης, υπόλοιπο οφειλής, κ.λπ.),
 δεδομένα για την ταξινόμηση και αναγνώρισή σας ως μέλος (μέλος, χρεώστης, μαθητής,
χειριστής, πιστωτής, εκπαιδευτής, ημερομηνία εγγραφής στο Σωματείο και κωδικός μέλους).
Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα το Σωματείο για κάθε τυχόν
μεταβολή των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων σας.
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Προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγει το Σωματείο για εσάς, όπως:
 στο πλαίσιο ελέγχου δέουσας επιμέλειας, ελέγχου κυρώσεων και καταπολέμησης της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποβολής
εποπτικών στοιχείων και πληροφοριών,
 στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με το Σωματείο,
 cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης
συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού ιστότοπου για στατιστικούς
λόγους,
 στοιχεία που διαβιβάζονται από εποπτικές, δικαστικές και λοιπές Δημόσιες και Ανεξάρτητες
Αρχές και αφορούν ποινικές καταδίκες, αδικήματα, επιβολή μέτρων διασφάλισης των
συμφερόντων του Δημοσίου, κατασχέσεων, δημεύσεων, δεσμεύσεων, κ.λπ..
Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται το Σωματείο τηρούνται τόσο σε έγγραφη
μορφή όσο και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.
Σχετικά με την προστασία των ανηλίκων:
Το Σωματείο αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων,
όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
τηρούνται από το Σωματείο μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη
γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς
όφελος των υποκειμένων.
Το Σωματείο δεν συναλλάσσεται σε καμία περίπτωση απευθείας με ανηλίκους, ούτε οι
παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους.
Συναλλάσσεται δε, μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.
4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Το Σωματείο είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, για τους
ακόλουθους σκοπούς:
Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη αυτής, ιδίως:
i. για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,
ii. για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν
τη συναλλακτική σας σχέση με το Σωματείο,
iii. για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και
την εν γένει παροχή της αιτηθείσας υπηρεσίας του Σωματείου,
iv. για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
v. για τη συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η
δυνατότητα διάθεσης της υπηρεσίας.
Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Σωματείου με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με:
i. την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
ii. την εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα,
iii. την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των εντολών που δίνουν τα μέλη για την κατάρτιση
συναλλαγών,
iv. τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές,
Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά
πρόσωπα, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του Σωματείου, της προάσπισης των συμφερόντων του,
καθώς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας των συναλλαγών σας, ιδίως
αναφορικά με τη συγκέντρωση ή/και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:
i. τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα στο
πλαίσιο ανάπτυξης ή/και βελτίωσης των υπηρεσιών του Σωματείου,
ii. την επίλυση τυχόν αιτημάτων ή παραπόνων σας,
iii. την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας του Σωματείου,
iv. την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων
δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του προσωπικού του Σωματείου,
συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
Το Σωματείο δεν εφαρμόζει αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων, ούτε καταρτίζει προφίλ
των μελών και των συναλλασσομένων με αυτό!
5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Αποδέκτες των δεδομένων σας, τα οποία το Σωματείο υποχρεούται ή δικαιούται να
ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο
της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτό, μπορεί να
είναι τρίτα σε σχέση με το Σωματείο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή
άλλοι φορείς, όπως:
(α) τρίτα προς το Σωματείο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω κατηγοριών:
i. εταιρίες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,
ii. εταιρίες φύλαξης και ασφάλειας,
iii. εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών
συμβούλων, λογιστών και ελεγκτών του Σωματείου,
iv. επίσημες αρχές του αερολιμένα για την έκδοση καρτών εισόδου,
(β) Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις,
(γ) Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
την εκπλήρωση υποχρέωσης του Σωματείου βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής
απόφασης, όπως ενδεικτικά: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, Διερευνητές Αεροπορικών Συμβάντων & Ατυχημάτων,
ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Δικαστήρια,
Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Έλληνες και
αλλοδαποί Δικηγόροι.
Επισημαίνεται ότι το Σωματείο θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με
τυχόν διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το Σωματείο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες
Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου
επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση,
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω
στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.
Στην περίπτωση που το Σωματείο αναθέτει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας
σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, οφείλουν κι αυτοί να
συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες του Σωματείου, η δε συμμόρφωσή τους διασφαλίζεται
μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης και της
τήρησης ανάλογων διαδικασιών.
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6. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Το Σωματείο, στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών του, καθώς και συμμόρφωσής του με τις
διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση ή
αποδοχή των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αυτό απαιτείται.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα σωματεία που εδρεύουν σε χώρες εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τα λοιπά
σωματεία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας
των προσωπικών δεδομένων σας. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων
σας, τότε, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο αν
η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία
εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει
ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).
Το Σωματείο φροντίζει να διασφαλίσει ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες
από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.
7. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Το Σωματείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
εκάστοτε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής, για
όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργάζεται το Σωματείο, τηρούνται
υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας και για τον οποίο
υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της
συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του
Σωματείου ενώπιον Δικαστηρίου ή/και άλλης αρμόδιας Αρχής.
8. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, το
Σωματείο αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα, για το σκοπό
αυτό, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί
ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές και
κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων του Σωματείου και βασίζεται
στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το Σωματείο διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν
προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για
λογαριασμό του και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο
συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης ή άλλου είδους συμφωνιών.
9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα παρακάτω
δικαιώματα:
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Δικαίωμα ενημέρωσης

Το Σωματείο οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία
στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως για το ποια
δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό και για ποιο χρονικό
διάστημα τα διατηρεί, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα
προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή
διατύπωση,

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από το Σωματείο επιβεβαίωση για
το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται
επεξεργασία και, αν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα
πρόσβασης στα δεδομένα αυτά,

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το Σωματείο τη
διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας και τη
συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας,

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Σωματείο τη διαγραφή
των προσωπικών δεδομένων σας, δικαίωμα που δύναται να
ικανοποιηθεί μόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις,

Δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από το Σωματείο τον
περιορισμό
της
επεξεργασίας,
εφόσον
συντρέχουν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν. Το Σωματείο, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει
επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως
υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από το Σωματείο να λάβετε τα
προσωπικά σας δεδομένα που του έχετε παράσχει, σε
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα μορφότυπο ή να τα διαβιβάσει το Σωματείο σε
άλλον οργανισμό της επιλογής σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας
γραπτώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aeroclub‐tsl.gr είτε μέσω
φαξ στον αριθμό 2310 471377 είτε μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση: Αερολέσχη
Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60147, 551 03 Καλαμαριά.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των
προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να προσφύγετε στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα:
www.dpa.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Τηλέφωνο:
210 6475600
Φαξ:
210 6475628
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1‐3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
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10. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται
αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Σωματείου. Τα πρόσωπα
αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών
εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του
απορρήτου. Επιπλέον, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό
την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων που έχει θεσπίσει το Σωματείο για το σκοπό αυτό.
Το Σωματείο λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν
ένα επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η
φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ
Το Σωματείο, με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ως εργαζόμενου ή
μέλους ή συναλλασσόμενου από κακόβουλες ενέργειες τρίτων και, συγκεκριμένα, από
απόπειρες ηλεκτρονικής υποκλοπής των στοιχείων σας, θα σας ενημερώσει άμεσα στην
απίθανη περίπτωση υποκλοπής και θα σας παρέχει σαφείς οδηγίες, ενημερώνοντάς σας για
τους κινδύνους που απορρέουν από την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να
λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για την περαιτέρω προστασία των προσωπικών δεδομένων
σας.
12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με σκοπό την πρόληψη κλοπής αγαθών, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, την
προστασία του συναλλακτικού κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, έχουν τοποθετηθεί
από το Σωματείο κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στους χώρους των εγκαταστάσεών του, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή, τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων, ενημέρωση
συναλλασσομένων, χρόνος τήρησης δεδομένων, κλπ..
Η συλλογή και η τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κλειστά κυκλώματα
τηλεόρασης (CCTV), πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
Εφόσον κάνετε χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου του Σωματείου στη διεύθυνση
https://www.aeroclub‐tsl.gr, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σωματείο συλλέγει προσωπικά
δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού του ιστότοπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι
εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα
προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο διαδικτυακό ιστότοπο εξαρτώνται από την
αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι
ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση. Κατά περίπτωση και
ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία, προβλέπεται υποχρεωτική συμπλήρωση ορισμένων από
τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.
Ο διαδικτυακός ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους
διαδικτυακούς ιστότοπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα). Το Σωματείο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους προστασίας
και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί
ιστότοποι ακολουθούν.
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Cookies
Το Σωματείο μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του
διαδικτυακού του ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα
cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε
επισκέπτη/χρήστη, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον
υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη
όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού
ιστότοπου για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι
χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων και
να βελτιωθούν οι επιδόσεις του διαδικτυακού ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο
επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς
διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή του ή στην οθόνη βοήθειας,
για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού ιστότοπου δεν επιτρέψει τη χρήση
cookies για την αναγνώρισή του, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα παροχής από
το Σωματείο ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.
14. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το Σωματείο δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα
Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον
κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, η επικαιροποιημένη δήλωση θα
είναι διαθέσιμη τόσο στα γραφεία της έδρας όσο και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Σωματείου.
15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ‐ DPO
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σωματείου κύριο Νικόλαο Μαυροματίδη, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aeroclub‐tsl.gr είτε μέσω φαξ στον αριθμό
2310 471377 είτε στέλνοντας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Σωματείου:
Αερολέσχη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60147, 551 03 Καλαμαριά.
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