
 
 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Παξνύζα Πνιηηηθή απεηθνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξεί ε Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο (εθεμήο σο«ΠΔΕ») 

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ έγγξαθσλ θαη ειεθηξνληθώλ αξρείσλ πνπ ηεξεί.  

 

Η ΠΔΕ επηδηώθεη λα δηαζθαιίζεη πσο ηα απαξαίηεηα αξρεία θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ απηή 

επεμεξγάδεηαη ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Τκεκάησλ ηεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ, 

πξνζηαηεύνληαη θαη ζπληεξνύληαη επαξθώο. Η ΠΔΕ θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα αξρεία πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη πιένλ από ηελ ΠΔΕ ή δελ έρνπλ αμία, θαηαζηξέθνληαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο.  

 

Η Πνιηηηθή απηή πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη επηζπκεί λα βνεζήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΠΔΕ 

ζηελ θαηαλόεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε θπζηθώλ αιιά θαη ειεθηξνληθώλ 

εγγξάθσλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ e-mail, αξρείσλ ηζηόηνπσλ, αξρείσλ θεηκέλνπ πνπ ηεξνύληαη ηνπηθά, 

θαζώο θαη όισλ ησλ MicrosoftOffice ή άιισλ κνξθνπνηεκέλσλ αξρείσλ. 

 

1. Οπιζμοί 

- Πποζυπικά δεδομένα: Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα ηαπηνπνηήζεη  άκεζα ή έκκεζα 

έλα θπζηθό πξόζσπν (ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν ππνθείκελν δεδνκέλσλ) θαη πνπ ν Ε.Ε. 

επεμεξγάδεηαη εμ νλόκαηνο θαη βάζεη νδεγηώλ ηνπ Υ.Ε. θαη / ή ζηηο νπνίεο πιεξνθνξίεο έρεη (ή κπνξεί λα 

έρεη) πξόζβαζε ζην πιαίζην ηεο ζύκβαζεο θαη αθνξνύλ έλα ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν, ηνπ νπνίνπ ε 

ηαπηόηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε έλα αλαγλσξηζηηθό ζηνηρείν 

ηαπηόηεηαο όπσο έλα όλνκα, αξηζκό ηαπηόηεηαο, δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθό αλαγλσξηζηηθό 

ηαπηόηεηαο ή ζε έλαλ ή  πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, 

γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηόηεηα  ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ πξνζώπνπ. 

- Ειδικέρ καηηγοπίερ δεδομένυν (εςαίζθηηα δεδομένα): Μία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα: δεδνκέλα πγείαο, επαίζζεηα δεδνκέλα, γελεηηθά 

δεδνκέλα, βηνκεηξηθά δεδνκέλα ή δηθαζηηθά δεδνκέλα. 

- Πεπίοδορ διαηήπηζηρ: Η πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο δηαηεξνύληαη πξηλ θαηαζηξαθνύλ 

ή/θαη δηαγξαθνύλ. Οη πεξίνδνη δηαηήξεζεο ηζρύνπλ ηόζν γηα έληππα όζν θαη γηα ειεθηξνληθά αξρεία θαη 

εθαξκόδνληαη αλεμάξηεηα από ην κέζν απνζήθεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

ηνπο (backupαξρεία). 

- Εκηελών ηην επεξεπγαζία: Έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν/νληόηεηα πνπ επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκό ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ. 

 

 

2. Εςθύνη για ηην Οπθή Διαηήπηζη ηυν Πποζυπικών Δεδομένυν 



 
 

 

Κάζε εξγαδόκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νξζή ηήξεζε, δηαηήξεζε θαη δηάζεζεθπζηθώλ αξρείσλ, θαζώο 

θαη ησλ ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη 

αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία ζην πιαίζην ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

 

3. Πεπίοδοι ηήπηζηρ ηυν Πποζυπικών Δεδομένυν 

Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΠΔΕ κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αθνξνύλ ηηο ηξεηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

- Επγαζόμενοι: Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεξνύληαη γηα 20 έηε από ηελ απνρώξεζή 

ηνπο. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο ΠΔΕ, ελδέρεηαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα λα ηεξεζνύλ γηα κεγαιύηεξν 

ρξνληθό δηάζηεκα, ηδίσο εάλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε έλλνκσλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο ΠΔΕ ή γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ή 

ηέινο γηα ηε ζεκειίσζε ή ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ ηεο ΠΔΕ. 

- Τποτήθιοι Επγαζόμενοι:Τα βηνγξαθηθά ησλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ ηεξνύληαη γηα 20 έηε από ηελ 

ππνβνιή ηνπο. Εάλ σζηόζν ππνβιεζνύλ βηνγξαθηθά θαη άιια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζην πιαίζην 

πξνζιήςεσλ ηνπ Δεκνζίνπ (π.ρ. κέζσ ΟΑΕΔ ή κέζσ ΑΣΕΠ), ηόηε ηα βηνγξαθηθά δελ δηαγξάθνληαη 

θαζώο ηεξνύληαη σο αξρείν ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηζηνξηθνύο ζθνπνύο. Σε ζπκθσλία σζηόζν κε ην Γεληθό 

Αξρείν ηνπ Κξάηνπο, κπνξνύλ κεηά ηελ πάξνδν 20εηίαο λα θαηαζηξαθνύλ κε ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λόκν.  

- Ππομηθεςηέρ: 

- ςμμεηέσονηερ ζε έπγα: 

 

4. Καηαζηποθή δεδομένυν και εγγπαθών 

Η Δηνίθεζε ηεο ΠΔΕ ζα ελεκεξώλεηαη ζε εηήζηα βάζεζρεηηθά κε ηα εηήζηα δεδνκέλα θαη ηα αξρεία πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θαηαζηξαθνύλ.  

 

5. Απσέρ πος αθοπούν ηη διαηήπηζη ηυν θςζικών και ηυν ηλεκηπονικών απσείυν 

 Τα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα θαη ηα αξρεία πξνζηαηεύνληαη κε ηα θαηάιιειαηερληθά θαη 

νξγαλσηηθάκέηξα, νύησο ώζηε λα επηηεπρζεί έλα πςειό επίπεδν ηαμηλόκεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

εκπηζηεπηηθόηεηα, ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηε δηαζεζηκόηεηα. 

 Τα δεδνκέλα θαη ηα αξρεία δηαηεξνύληαη κόλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

αξρηθνύ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί ή / θαη δεκηνπξγεζεί θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηε θύζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξαθνύλ/αλσλπκνπνηεζνύλ ππό ηελ επζύλε ηεο ΠΔΕ κεηά ην ηέινο 

ηεο πεξηόδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο επεμεξγαζίαο θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

Υπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηόδνπ δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ ε /ΠΔΕ ππνρξενύηαη λα 

δηαγξάςεη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα. Σε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ηα δεδνκέλα 



 
 

 

ελδέρεηαη λα δηαηεξεζνύλ γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ εμέηαζε ζρεηηθώλ λνκηθώλ ή 

θαλνληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ. 

 Η ΠΔΕ πξέπεη λα θαηαζηξέςεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε αζθαιή ηξόπν γηα λα απνηξέςεη ηελ 

παξάλνκε θαη αζέκηηε επεμεξγαζία, όπσο ε δηάζεζε ζε ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηελ Πνιηηηθή ησλ 

Μέηξσλ Πξνζηαζίαο πνπ έρεη νξίζεη.  

 Εάλ ε θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ έρεη αλαηεζεί ζε ηξίην κέξνο (εθηειώλ επεμεξγαζία), ε εθρώξεζε 

γίλεηαη κόλν γξαπηώο θαη ην πξσηόθνιιν θαηαζηξνθήο ζπληάζζεηαη θαη ηεξείηαη ηόζν από ηνλ 

Εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία όζν θαη από ηελ ΠΔΕ. Με ηνλ Εθηεινύληα ηελ Επεμεξγαζία ππνγξάθεηαη 

ζρεηηθά Σύκβαζε γηα ηελ Επεμεξγαζία ησλ Δεδνκέλσλ.  

 Η ΠΔΕπηνζεηεί θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή ιήςε, ζπληήξεζε θαη 

δηαγξαθή όισλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη κέζνδνη ζπιινγήο, δηαηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ αμηνινγνύληαη θαη επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά. 

 Η ΠΔΕεμαζθαιίδεη επαξθή ρώξν απνζήθεπζεο θαη θαηάιιειν ζύζηεκα δηαηήξεζεο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε θαη άκεζε αλαδήηεζε δεδνκέλσλ θαη ζέηεη θαλόλεο ειεγρόκελεο 

πξόζβαζεο θαη δηάδνζεο. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη θαη άιια κέξε πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΠΔΕ, ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλνληαη πιήξσο ηόζν γηα ηηο αηνκηθέο ηνπο επζύλεο όζν θαη γηα ηηο επζύλεο ηεο ΠΔΕαλαθνξηθά 

κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

6. Εθαπμογή 

Απηή ε Πνιηηηθή ηζρύεη γηα όια ηα θπζηθά αξρεία πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ΠΔΕ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν πξσηόηππσλ εγγξάθσλ όζν θαη αλαπαξαγσγώλ. Δελ ηζρύεη γηα ηξίηα κέξε, 

θαζώο είλαη ππεύζπλα γηα ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο δηαηήξεζεο. Ιζρύεη επίζεο γηα ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα 

πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

 

Ο Υπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (ΥΠΔ) είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηελ εηήζηα 

αλαζεώξεζε / ελεκέξσζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Επηπιένλ, ν ΥΠΔ δηαζθαιίδεη όηη νη εξγαδόκελνη ηεο ΠΔΕ 

ιακβάλνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Πνιηηηθή όζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκό 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ηηο αξρέο δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ θαη δηαγξαθήο. Ο Υπεύζπλνο Πξνζηαζίαο 

Δεδνκέλσλ ρξεζηκεύεη σο ζεκείν επαθήο ηεο ΠΔΕ γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εηδνπνίεζε ηεο Ειιεληθήο Αξρήο Πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνθύςεη ζπκβάλ πνπ ζρεηίδεηαη κε πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

 

Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηηθά κε ηνλ ρξόλν δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ, νη εξγαδόκελνη ηεο ΠΔΕ 

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην emaildpo@pde.gov.gr . 

mailto:dpo@pde.gov.gr

