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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Το ΝΙΜΤΣ ως εργοδότης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
υποχρεούται στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δίδουν οι εργαζόμενοί του για το σκοπό αποκλειστικά της 
συγκεκριμένης σχέσης απασχόλησης και επειδή, όπως είναι αναμενόμενο, η 
συλλογή και επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Ιδρύματος, που πηγάζουν από το νόμο (ενδεικτικά: εργατική 
νομοθεσία, υποχρεώσεις έναντι των φορολογικών αρχών ή/και ασφαλιστικών 
οργανισμών) και από τη σύμβαση εργασίας. 
 

Η συλλογή και επεξεργασία αυτή άλλωστε προβλέπεται ήδη από τις 
διατάξεις του Ν. 4624/2019, ενώ σχετικές και συναφείς διατάξεις 
περιλαμβάνονται και στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2019 
(στο εξής «ΓΚΠΔ») που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και με τον οποίο το 
Ίδρυμα συμμορφώνεται. 
 

Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι 
περισσότερα από όσα κάθε φορά χρειάζονται, και διατηρούνται όσο χρόνο 
απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΝΙΜΤΣ στο πλαίσιο της 
εργασιακής απασχόλησης και της οργάνωσης της εργασίας.  Περαιτέρω 
διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι επιτρεπτή μόνον 
εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία ή εάν το ζητήσει ρητά ο εργαζόμενος 
για το σκοπό της μελλοντικής αναζήτησης θέσης απασχόλησης, ή νέας 
απασχόλησης ή για χρήση από τον ίδιο (για τη βεβαίωση εργασίας και γενικά 
την αναγνώριση και θεμελίωση των δικαιωμάτων του). 
 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μπορούν να 
διαβιβάζονται ή να κοινοποιούνται μόνον για σκοπούς που σχετίζονται με τη 
σχέση απασχόλησης ή εφόσον η διαβίβαση προβλέπεται από νόμο (π.χ. 
διαβίβαση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς). 
 

Σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων οι εργαζόμενοι 
έχουν τα προβλεπόμενα δικαιώματα της ενημέρωσης (και για παραβίαση των 
δεδομένων), της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού 
της επεξεργασίας, της εναντίωσης, της φορητότητας, το δικαίωμα να μην 
υπόκεινται σε απόφαση βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και 
κατάρτισης προφίλ. 
 

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο dpo-
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nimts@army.gr ή να απευθυνθείτε  εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115.21 - Αθήνα και θα απαντήσουμε σε αυτές το 
συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα. 
 

Το ΝΙΜΤΣ είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
ενημέρωση. 
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