ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΠΕ
 Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στην

κοινωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της
καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΠΕ
 Ο Όμιλος ΕΛΠΕ αναπτύσσει δράσεις εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης που καλύπτουν τις ανάγκες
της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, της νέας
γενιάς, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του
αθλητισμού.
 Οι δράσεις ΕΚΕ αναπτύσσονται στην Ελλάδα και

στις χώρες όπου διατηρεί δραστηριότητες ο
Όμιλος (Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

Η υλοποίηση δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πολύ συχνά προϋποθέτει συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 Πιστοποιητικά ταυτότητας
 Η ενίσχυση ασθενών κοινωνικών ομάδων προϋποθέτει την διαπίστωση της οικονομικής τους αδυναμίας
 Η υποστήριξη της νέας γενιάς με υποτροφίες ή άλλες παροχές (κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικές

δραστηριότητες κλπ) προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων
 Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν τόσο τρίτους, όσο και εργαζομένους του Ομίλου
 Τα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατό να συλλέγονται μέσω συλλόγων/φορέων ή απευθείας από τον Όμιλο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γίνονται

γνωστές και προβάλλονται από τις εταιρείες του
Ομίλου
 Δημιουργείται ένας δεύτερος κύκλος προσωπικών

δεδομένων, με φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις
 Τα προσωπικά δεδομένα δημοσιεύονται σε

εταιρικά έντυπα και sites, σε social media και σε
ανακοινώσεις.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 Η νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας για δράσεις ΕΚΕ είναι η συγκατάθεση των υποκειμένων


Ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή



Να προκύπτει από δήλωση ή συγκεκριμένη θετική ενέργεια



Να μπορεί να αποδειχθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας



Ιδιαίτερη προσοχή στη συγκατάθεση για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τη συγκατάθεση ανηλίκων



Ξεχωριστές συγκαταθέσεις για τη συμμετοχή στη δράση ΕΚΕ και για την προβολή της δράσης, για λόγους νομικούς και
πρακτικούς

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα προσωπικά δεδομένα για δράσεις ΕΚΕ πολύ συχνά
συλλέγονται σε συνεργασία με τρίτους



Σύλλογοι, οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, ΜΚΟ με
διαφορετικά επίπεδα εγρήγορσης για θέματα προσωπικών
δεδομένων



Ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως σύλλογοι
γονέων, ή και φυσικά πρόσωπα



Η ΕΛΠΕ επιδιώκει σε κάθε περίπτωση την υπογραφή
Σύμβασης Επεξεργασίας Δεδομένων (DPA) με τους τρίτους
φορείς, οι οποίοι θεωρούνται ως Εκτελούντες την
Επεξεργασία και αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις



Στη σύμβαση υπάρχει ως παράρτημα και η δήλωση
συγκατάθεσης που έχει συνταχθεί από την ομάδα του ΥΠΔ
Ομίλου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

 Έλλειψη νομικής προσωπικότητας – ποιος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Εκτελούντος;
 Ελλιπής οργάνωση και κατανόηση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
 Κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων
 Γνωστοποίηση και αντιμετώπιση παραβίασης προσωπικών δεδομένων στα σύντομα χρονικά περιθώρια που

θέτει ο ΓΚΠΔ

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων απευθείας από
την εταιρεία


Μέγιστη ασφάλεια και έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων
του νόμου



Συγκεκριμένες διαδικασίες για αντιμετώπιση
παραβίασης δεδομένων



Αυξημένος φόρτος εργασίας και κόστος για τη συλλογή
των προσωπικών δεδομένων



Δυσχέρειες πρόσβασης στα υποκείμενα των
προσωπικών δεδομένων

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογή των δεδομένων σε συνεργασία με τρίτους φορείς


Ευχερής πρόσβαση στις κοινωνικές ομάδες



Ευέλικτη διαχείριση προσωπικών δεδομένων



Ζητήματα ωριμότητας στην προστασία προσωπικών δεδομένων



Οργανωτικά θέματα και ζητήματα ανάληψης ευθύνης

Απευθείας χορηγία


Ελαχιστοποίηση θεμάτων προσωπικών δεδομένων



Περιορισμένος έλεγχος ως προς τους αποδέκτες της δράσης



Περιορισμένο αντικείμενο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Άρθρο 28 ΓΚΠΔ: Ο εκτελών πρέπει να παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του
κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
 Ευθύνη για την επιλογή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας – προηγούμενος έλεγχος
 Παροχή υποδείξεων συμβουλών στον εκτελούντα σχετικά με το νόμιμο και ενδεδειγμένο τρόπο

επεξεργασίας και διαβίβασης των δεδομένων που συλλέγει
 Υπογραφή σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων

 Συνδρομή στη σύνταξη των εγγράφων συγκατάθεσης
 Διασφάλιση μηχανισμού έγκαιρης ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ
Κριτήρια για καθορισμό χρόνου διατήρησης:

•

Η φύση των δεδομένων

•

Ο σκοπός που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους

•

Η ύπαρξη νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την διατήρησή τους

•

Η σημασία που έχουν τα δεδομένα για την εξυπηρέτηση εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου

•

Οι κίνδυνοι για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τα υποκείμενα των δεδομένων που ενδέχεται να
προκύψουν από την τήρησή τους ή τη διαγραφή τους

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ κ.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ.

