
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε 

περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Δήμο 

Λοκρών.  

 

1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε 

Ο Δήμος Λοκρών (εφεξής ως «εμείς» ή «Δήμος») συλλέγει και διατηρεί τα εξής δεδομένα σας:  

- Όνομα, επώνυμο, ΑΔΤ, επωνυμία επιχείρησης 

- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) 

- ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. 

- Τραπεζικά στοιχεία (IBAN, δικαιούχος)  

- Οικονομικά στοιχεία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) 

- Ποινικό μητρώο (αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που απαιτείται από τη 

νομοθεσία).  

 

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας 

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για σκοπούς συλλογής προσφορών, αξιολόγησης και λήψης 

αποφάσεων ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και την εκτέλεση αυτών. 

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας 

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι 

εργαζόμενοι του Δήμου ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας ή/και 

διενεργούν ελέγχους στο Δήμο στο πλαίσιο των νομικών μας υποχρεώσεων, οι οποίες 

απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 20 έτη από τη λήξη της μεταξύ μας 

σύμβασης. Σε περίπτωση μη συνεργασίας μας, τα στοιχεία σας τα οποία συλλέξαμε στο 

πλαίσιο λήψης προσφοράς σας θα διαγραφούν εντός 1 έτους από τη λήψη αυτής.  

 5. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: 

• πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα 

σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια 

της επεξεργασίας, 

• διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, 



 

• διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και  ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 

για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,  

• περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για 

συγκεκριμένους σκοπούς, 

• φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει 

σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους 

σε τρίτο που θα ορίσετε, 

 

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά 

σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 

κάτωθι στοιχεία: 

 

Δήμος Λοκρών 

 

Πλατεία Δημαρχείου, 352 00 

Αταλάντη Φθιώτιδας 

email: dpo.lokron@gmail.com 

 

                                                   --------------------------------------------  

                   

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα 

να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(www.dpa.gr) 

 

http://www.dpa.gr/

