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Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας: 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ). Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές 
και οι διαδικασίες που τηρούνται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προστασία της 
ιδιωτικότητας των ωφελούμενων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου. 

Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 

i. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
ωφελούμενων από το έργο του Μεταφορικού Ισοδύναμου, 

ii. διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών,  

iii. εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με το GDPR και τη νομοθεσία για την 
προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς 
και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.  

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την 
παρούσα πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση 
αυτών προς τους ωφελούμενους από το έργο του Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», 
ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν 
την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

 



Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται: 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
ωφελούμενων από το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου που αναφέρονται παρακάτω, για τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

i. Την πιστοποίηση των δικαιούχων είσπραξης του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.). 
ii. Τον υπολογισμό του ποσού που θα καταβληθεί στον δικαιούχο, 
iii. Τον διαχειριστικό έλεγχο τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά το πέρας αυτού, 
iv. Τον ανασχεδιασμό και την αναπροσαρμογή του προγράμματος. 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων 
από το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο 
αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, 
πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον 
χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, η οποία 
καθορίζεται στα πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση του προγράμματος για τις ωφελούμενες μονάδες. 

Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:  

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία ως προς τις 
ωφελούμενες μονάδες είναι τα ακόλουθα: 

i. O Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο αύξων αριθμός 
της φορολογικής δήλωσης, η κατοικία, η οικογενειακή κατάσταση και τα στοιχεία των μελών, όπως αυτά βρίσκονται 
καταχωρημένα στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, 

ii. το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, το φύλο του και η κατηγορία του ως προς την ηλικία,  
iii. ο Κωδικός Κράτησης και η ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου, το λιμάνι αναχώρησης και το λιμάνι προορισμού του 

ωφελούμενου, η ώρα και η ημερομηνία αναχώρησης, το πλοίο διαδρομής και η σχετική ναυτιλιακή εταιρεία, ο 
αριθμός του εισιτηρίου, η θέση, ο καθαρός ναύλος και τυχόν ποσοστό έκπτωσης του εισιτηρίου, η ακύρωση ή μη 
του εισιτηρίου, ο Κωδικός Απόδειξης Μεταφοράς Επιβάτη, ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη (ΜΑΝ).  

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν: 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση, αναγκαία για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του και η επεξεργασία αυτή 
διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ’ εντολή του. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται να ακολουθούν 
τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα 
με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.  

Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν  

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρηση, διαβίβαση ή με 
οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά 
η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα. 

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους 
επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής 
απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων του Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της 

συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε κάθε φυσικό πρόσωπο 



να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία 

περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ωφελούμενοι του Μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου 

αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, έχουν τα εξής δικαιώματα: 

 Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα δεδομένα υφίστανται 

επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό. 

 Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών δεδομένων από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

 Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των 

προσωπικών του δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο του παραπάνω αναφερόμενου 

χρονικού διαστήματος. 

 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα 

η συγκατάθεσή του ήταν σε ισχύ και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των σκοπών της δράσης.  

 Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) 

 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαίωμα στη μεταφορά των δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από 

έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμεί ο φορέας του 

δικαιώματος. 

Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:  

Τα δεδομένα δεν θα τηρούνται για παραπάνω χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο για τις δραστηριότητες και τους 
ελέγχους που υπάγεται γι’ αυτό και πάντως όχι περισσότερο από πέντε (5) έτη από τη λήξη του μέτρου. 

Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διεξάγεται 
με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο 
από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ λαμβάνονται όλα τα 
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας. 

Επικοινωνία: 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν 
παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Τμήμα 
του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.  

Προσφυγή/Καταγγελία: 

Σε περίπτωση που το αίτημά μας δεν ικανοποιηθεί, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από τον Υπεύθυνο Προστασίας, 
μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.  
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