ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα και
διαδικασίες για την ορθή τήρηση Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων καθώς
και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο ισχυροποιεί τα δικαιώματα των
φυσικών προσώπων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να προσδιορίσουν ένα
συγκεκριμένο άτομο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου
διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα.
Όλα τα στοιχεία χρηστών συλλέγονται κατόπιν ρητής και εκούσιας συγκατάθεσής τους
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οποιαδήποτε μεταβολή
στην αλλαγή του νομικού πλαισίου επιφέρει και τις αντίστοιχες αλλαγές στη διαχείριση των
δεδομένων των χρηστών για τις οποίες υπάρχει σαφής ενημέρωση και έγκαιρη
επικαιροποίηση - τροποποίηση.
Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να επικοινωνήσει στη διεύθυνση: dpo@migration.gov.gr
για να ενημερωθεί σχετικά με τα στοιχεία που τηρούνται, ενώ μπορεί κατόπιν αιτήματος του
να τροποποιηθούν μη επικαιροποιημένα στοιχεία.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα παιδιών (κάτω των 16 ετών) και σε κάθε
περίπτωση απαιτείται γονική συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων τους.
ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργή η εγγραφή και στα
αρχεία backup που τηρούνται για το σκοπό αυτό, με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής
επικοινωνίας. Εξαίρεση διαγραφής στοιχείων αποτελεί όταν η διατήρηση επιβάλλεται από
την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι
σχετικές διατάξεις.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται ακριβή και ενημερώνονται συνεχώς. Ωστόσο,
σχετικές αλλαγές ενημερώνονται κατόπιν αλλαγών από τους χρήστες.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Διασφαλίζουμε οτι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται διαφυλάσσονται
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστασίας των δεδομένων. Εφαρμόζουμε
τα καταλληλά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
την εσφαλμένη χρήση ή αποκάλυψη, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή παράνομη
καταστροφή ή την ακουσία απώλεια των προσωπικών πληροφοριών.

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ:
Με την καταχώρηση των στοιχείων σας για την εγγραφή σας στις ιστοσελίδες μας,
δημιουργείται αυτόματα μοναδικό username και password πρόσβασης το οποίο
πιστοποιείται από τον χρήστη μέσω επιβεβαίωσης από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) που έχει καταχωρήσει.

