
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
1. Εισαγωγή 
Με το παρόν παρέχονται πληροφορίες κατ' άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)            
2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής : ΓΚΠΔ) στους συμμετέχοντες           
φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό σε βιντεοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε         
για την ανάδειξη του Τμήματος Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου           
Δυτικής Μακεδονίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook”. 
 
2. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στη βιντεοσκόπηση        
τυγχάνουν επεξεργασίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα στην Τοπική           
Κοινότητα Κοίλων του Δήμου Κοζάνης και στοιχεία επικοινωνίας 2467087061 και          
sec-cdm@uowm.gr. 
Για την παρούσα επεξεργασία και μόνο (δηλαδή στη συγκεκριμένη σελίδα του           
συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης) σας ενημερώνουμε ότι είμαστε από κοινού          
υπεύθυνοι επεξεργασίας με την επιχείρηση Facebook Inc., η οποία διαχειρίζεται το           
συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
 
3. Σκοπός της επεξεργασίας. 
Η πραγματοποίηση της βιντεοσκόπησης γίνεται με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού           
μέσω ανάδειξης του Τμήματος Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου          
Δυτικής Μακεδονίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook”. 
 
4. Νομική βάση για την επεξεργασία. 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διενεργείται με τη ρητή συγκατάθεσή           
σας κατ' άρθρο 6 § 1 περίπτωση α) ΓΚΠΔ και κατ' άρθρο 28 § 1 περίπτωση α) του ν.                   
4624/2019 ή αφορά δεδομένα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς κατ'           
άρθρο 9 § 2 περίπτωση ε) ΓΚΠΔ και κατ' άρθρο 28 § 1 περίπτωση β) του ν. 4624/2019. 
Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή             
να ζητήσετε τη διαγραφή της εικόνας σας οποτεδήποτε και αζημίως (ίδετε κατωτέρω § 8). 
 
5. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται σε επεξεργασία είναι η εικόνα του            
προσώπου σας. 
 
6. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κοινολογούνται ή είναι προσβάσιμα μόνο από           
το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του           
Τμήματος Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο          
μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook”. Τα δεδομένα ενδέχεται να είναι επίσης          
προσβάσιμα από προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής και διοικητικής υποστήριξης. Η         
επεξεργασία από τους προμηθευτές, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του          
Πανεπιστημίου, διέπεται από σύμβαση (άρθρο 28 ΓΚΠΔ). Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει,          
και μέσω γραπτής σύμβασης, ότι τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για λογαριασμό           
του μόνο για τον εκάστοτε καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό επεξεργασίας και            
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απευθύνει έγγραφες εντολές προς τους προμηθευτές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη           
διατήρηση των δεδομένων, την διαγραφή (μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών           
επεξεργασίας) όσων δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς            
για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς            
και με την διαδικασία διαχείρισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού         
χαρακτήρα. 
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7. Διαβιβάσεις 
Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού         
χαρακτήρα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα “facebook” στις Η.Π.Α. μέσω του πλαισίου           
του Privacy Shield. Η επιχείρηση Facebook Inc. είναι πιστοποιημένη επιχείρηση στο           
πλαίσιο του Privacy Shield από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. σε ό,τι αφορά τη              
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει. Η διαβίβαση είναι           
νόμιμη καθώς το πλαίσιο του Privacy Shield θεωρείται «απόφαση επάρκειας». Για           
περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης      
https://www.facebook.com/legal/terms και την Πολιτική Προστασίας     
https://www.facebook.com/privacy/explanation της ως άνω επιχείρησης. 
 
8. Δικαιώματα των υποκειμένων – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και σε           
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή          
συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των        
δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσής        
σας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας και δικαίωμα στη           
φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και         
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.  
Μπορείτε να ασκείτε τα παραπάνω δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς           
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δρ. Διονύσιο Καλογερά, στη          
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr . 
Παράλληλα, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που           
σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή           
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή         
του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένετε ή εργάζεστε ή στην εποπτική αρχή του τόπου               
της εικαζόμενης παράβασης. 
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