
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
H Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥ) δεσμεύεται ότι 
θα προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που 
κάθε χρήστης μας γνωστοποιεί, τηρώντας τον νέο Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General 
Data Protection Regulation - GDPR).  
 
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση 
προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που 
συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και 
προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που 
λαμβάνουμε από εσάς. 
 
Γενικά 
 
Η περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο της ΥΥ δεν προϋποθέτει 
κατάθεση προσωπικών δεδομένων. Η ΥΥ συλλέγει μόνον τα 
προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους 
διαδικτυακούς μας επισκέπτες/ πελάτες, έτσι ώστε να 
ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, που αφορούν στην 
προμήθεια των εντύπων ή/ και ψηφιακών προϊόντων της 
Υπηρεσίας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές 
πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της 
συλλογής τους. 
 
Κατά την επίσκεψη του χρήστη/ πελάτη στον διαδικτυακό τόπο και 
συγκεκριμένα στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού καταστήματος (E-
Shop) προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προμήθεια των 
προϊόντων της ΥΥ και να ολοκληρώσει την αγορά τους, ζητείται από 
τον χρήστη να δηλώσει στοιχεία που τον αφορούν (όνομα, 
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ), τα οποία φυλάσσονται σε 
προσωπικό λογαριασμό του με την μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. Τα 
τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις 
αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές 
κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά 



ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης/συνδρομητής έχει, 
μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των 
τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/ πελάτης 
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας (E-Shop) και δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η 
ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα 
των χρηστών/ πελατών για όσο χρονικό διάστημα είναι 
εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, τα οποία στοιχεία 
και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης 
του χρήστη/ πελάτη και της Υπηρεσίας και διαγραφή του 
αντίστοιχου προσωπικού λογαριασμού.  
 
Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο ότι η ολοκλήρωση της 
αγοράς των προϊόντων της ΥΥ, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο 
πληρωμής, γίνεται μέσω του πιστοποιημένου και ασφαλούς 
ιστοχώρου της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι οποιαδήποτε πρόσθετα 
προσωπικά δεδομένα ζητάει η Τράπεζα (πχ στοιχεία πιστωτικών 
καρτών), δεν διαχειρίζονται από την ΥΥ, η οποία ουδεμία ευθύνη 
φέρει εάν χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες της εν λόγω 
τράπεζας. Τέλος η ΥΥ δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά 
δεδομένα με τρίτους προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά 
σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η 
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν 
πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 
αιτημάτων σας. 
 
Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων  
 
Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να 
επιβλέπουμε τη συμμόρφωση με τη παρούσα πολιτική. Εάν έχετε 
απορίες σχετικά με αυτή την πολιτική ή το πώς χειριζόμαστε τα 



προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με την ΥΥ στο 
info_hnhs@navy.mil.gr. 
 
Τα δικαιώματά σας για προστασία των δεδομένων  
 
Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα: 
 

• Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας 
και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/ 
χρησιμοποιούμε. 

• Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς 
γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). 
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των 
προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα 
επεξεργαζόμαστε νόμιμα. 

• Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που 
διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν 
ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς. 

• Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. 
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να 
καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας 
λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το 
δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε 
τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα 
ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω). 

• Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον 
τρίτου), αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας σας κάνει να θέλετε 
να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, 
έχετε το δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά 
σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. 

• Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, 
όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα 
προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας. 

• Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να 
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διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για 
παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον 
λόγο επεξεργασίας τους. 

• Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε 
εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας 
δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας 
επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά 
χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα 
δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη 
μορφή. 
 
Ανάκληση συγκατάθεσης.  
 
Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει 
τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των 
προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το 
δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για 
τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι 
έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να 
επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για 
τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη 
νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα. 
 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα 
πρέπει να μας στείλετε ένα email στο Info_hnhs@navy.mil.gr ή να 
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210-6551757 (Δευτέρα 
έως Παρασκευή 07:00 - 15:00). 
 
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε 
οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Ίσως χρειαστεί να σας 
ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να 
επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το 
δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση 
οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη 
ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να 



μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να 
τα λάβει. 
 
Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των 
Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού 
Τόπου και αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης, που εμφανίζονται στο 
υποσέλιδο κάθε επί μέρους ιστοσελίδας αυτού του Διαδικτυακού 
Τόπου. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική 
αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας 
ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει 
ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον 
Διαδικτυακό Τόπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, 
δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση: στη κεντρική σελίδα 
του Τόπου, ή μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας. 
 
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον 
Διαδικτυακό Τόπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται 
ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με 
τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να 
τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει 
να παύσετε την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. 
 


	Συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

