ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤA
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COVID
Free GR ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ COVID-19 ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης
1.1. Η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» (ΕΑΔ) υπό την
ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που
τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής
για τον έλεγχο της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του
Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC)
και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό́ πρόσωπο κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR, εγγυάται τον σεβασμό της
ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων καθώς και την προστασία των προσωπικών
τους δεδομένων.
1.2. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού
πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού
Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (EE)
(εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), η ΕΑΔ
κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους πολίτες («υποκείμενα των δεδομένων»)
επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και
επεξεργάζεται.
1.3. Τα πλήρη στοιχεία της ΕΑΔ είναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
ΤΚ 104 42 - Αθήνα
Email: info@aead.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2129 700

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία
2.1. Σύμφωνα με τo αρ. 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) σκοπός της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ο έλεγχος της εγκυρότητας, της
γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε.
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(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού́ (ΕΕ) 2021/953 του
Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του
άρθρου πρώτου της από́ 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου (Α’ 87), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης
εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου
πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό́ πρόσωπο - κάτοχος, διά της
σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR.
2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος
σκοπού είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου
Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (γ) του Κανονισμού.
2.3. Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι
απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,
όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η
διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής
περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του
δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα
και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του
υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, όπως
ορίζεται στο άρθρο 9 παρ.2 στ. (θ) του Κανονισμού.

3. Κατηγορίες
επεξεργασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

που

τυγχάνουν

Οι κατηγορίες δεδομένων των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας
κατά την διαδικασία του ελέγχου εγκυρότητας, γνησιότητας και της ακεραιότητας
του Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού́ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από́ 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό́
πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR,
είναι:
Α. Ονοματεπώνυμο του φυσικού
πιστοποιητικού/βεβαίωσης εμβολιασμού

προσώπου-κατόχου

του

ψηφιακού

Β. Ένδειξη σχετικά́ με την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακεραιότητα ή μη του
σαρωθέντος πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης. Το αποτέλεσμα της ένδειξης προκύπτει
από την εφαρμογή των κριτηρίων που τίθενται από τα μέτρα δημόσιας υγείας που
λαμβάνονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου
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τεσσαρακοστού́ τετάρτου της από́ 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

4. Πηγές δεδομένων
Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο εγκυρότητας, γνησιότητας και της
ακεραιότητας του Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού́ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από́ 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό́
πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR, επικοινωνεί με την
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τον συγχρονισμό των πιστοποιητικών των ψηφιακών υπογραφών και
με την υπηρεσία επαλήθευσης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

5. Διαβίβαση δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη
λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον έλεγχο εγκυρότητας,
γνησιότητας και ακεραιότητας του Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU
Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού́ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού́
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της
από́ 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης που
φέρει το φυσικό́ πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR, δεν
διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο.
Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες ή
νόμιμους εκπροσώπους και από εξουσιοδοτημένους από αυτούς υπαλλήλους
επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών,
κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και
ακροαμάτων, λοιπών παραστατικών τεχνών ή κάθε είδους πολιτιστικών ή αθλητικών
ή εορταστικών εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων, οι οποίες εξειδικεύονται κάθε
φορά σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104).Επίσης τα αρμόδια κρατικά
όργανα δύνανται να κάνουν χρήση της εφαρμογής για τον έλεγχο της εγκυρότητας,
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της γνησιότητας και της ακεραιότητας των ανωτέρω πιστοποιητικών ή των
βεβαιώσεων.

6. Περίοδος τήρησης Δεδομένων
Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
για τον έλεγχο εγκυρότητας, γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού́
Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του
Κανονισμού́ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από́ 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού́
Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) και
της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή
ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό́ πρόσωπο - κάτοχος,
διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR, απαγορεύεται ύστερα από́ την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ή επαλήθευσης, να αποθηκεύονται ή να
τηρείται αντίγραφό τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

7. Στοιχεία Υπευθύνου και Εκτελούντος την Επεξεργασία
7.1 Η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» έχει οριστεί
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον έλεγχο εγκυρότητας, γνησιότητας και της
ακεραιότητας του Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού́ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από́ 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει το φυσικό́
πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR.
7.2. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού́ χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον
διακριτικό́ τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό́ τις
προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Ως εκτελούσα την επεξεργασία
αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των λαμβανομένων
στοιχειών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή́ και παρακολούθηση των προσβάσεων,
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων
από́ κάθε παραβίαση, καθώς και από́ σκόπιμη ή τυχαία απειλή́, ενεργώντας
σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό́ δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και
τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. για τον εκτελούντα την
επεξεργασία.
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7.3.Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»
ορίζεται ως υποεκτελούσα την επεξεργασία και αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί
την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

8. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
8.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους
αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, στον
βαθμό που η άσκηση των δικαιωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της
εφαρμογής. Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:
I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να
ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και
τους τυχόν αποδέκτες τους. Ειδικά κατά τον έλεγχο της εγκυρότητας, της γνησιότητας
και της ακεραιότητας του Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital
COVID Certificate - EUDCC) και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου
55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης, που φέρει
το φυσικό́ πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR, η
ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης δύναται να συντελεστεί μόνο τη στιγμή
της σάρωσης με την επίδειξη από τον διενεργούντα τον έλεγχο προς το υποκείμενοκάτοχο του πιστοποιητικού της ένδειξης αποτελέσματος του ελέγχου. Σε
μεταγενέστερο χρονικό σημείο δεν μπορεί να ασκηθεί καθώς δεν τηρείται αρχείο.
II. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη,
ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.
III. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου,
υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των
υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται. Ειδικά για την επεξεργασία που γίνεται
στο πλαίσιο του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του
Ψηφιακού́ Πιστοποιητικού́ COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC)
και της βεβαίωσης εμβολιασμού́ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
ή ισοδύναμου πιστοποιητικού́ ή βεβαίωσης τρίτης χωράς, που φέρει το φυσικό́
πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού́ κωδικού́ QR, δεν υφίσταται
δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η
αποθήκευση ή διατήρηση των δεδομένων.
IV. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση
αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το
δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα
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δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς
λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
V. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προκειμένου το υποκείμενο να
παραλάβει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσει σε τρίτον.
VI. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, όπου το υποκείμενο
μπορεί να ανακαλέσει – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή του, χωρίς η
ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.
8.2 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει
σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η
δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.
8.3 Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω υπό στοιχεία i,ii,iii,iv,v και vi
δικαιωμάτων εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός (1)
μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί
κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή
υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.
8.4 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Data Protection
Officer – DPO).
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής είναι η Σεφέρη Μαρία. Για να
ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στη διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας dpo@aead.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2129 700 ή στην
ταχυδρομική διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα.
Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

9. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που
αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της
Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται
στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.
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