
 

 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΗΤΗΡΗΣΗΣ  

 

Η Εταιρία «ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 193-
195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 17121, Α.Φ.Μ. 094040925 και Γ.Ε.ΜΗ: 121811001000 είναι  
υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων που λαμβάνονται μέσω συστημάτων 
βιντεοεπιτηρησης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679, τον Ν 4624/2019 καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και 
Απόφαση της ΑΠΔΠΧ.  

 

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων από την Εταιρία μέσω 
συστημάτων βιντεοεπιτήρησης 

Η Εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνει από συστήματα βιντεοεπιτήρησης  με  
σκοπό την προστασία προσώπων  και αγαθών, που δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον 
του ιδιοκτήτη για να προστατεύσει τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο 
αυτό από παράνομες πράξεις, περιοριζόμενη στις απολύτως απαραίτητες γωνίες λήψης. Το 
ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς 
και της περιουσίας τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων 

Δεδομένα που λαμβάνονται από συστήματα βιντεοεπιτήρησης τυγχάνουν επεξεργασίας από 
τα άτομα που χειρίζονται το σύστημα και άτομα του τμήματος πληροφορικής  σε περίπτωση 
που χρειάζεται τεχνική υποστήριξη. 

Επίσης η Εταιρία επιτρέπεται να διαβιβάσει δεδομένα που ενδέχεται να αποτελούν 
αποδεικτικά στοιχεία μιας αξιόποινης πράξης στο πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύμα ή 
δράστης της πράξης. 

Η διαβίβαση σε τρίτους, δεδομένων που λαμβάνονται από συστήματα βιντεοεπιτήρησης, 
επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. 
Εξαίρεση αποτελεί η υποχρέωση της εταιρείας να απαντήσει σε αιτήματα και να διαβιβάσει 
δεδομένα στις αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές ή Αστυνομικές αρχές για την άσκηση των 
καθηκόντων τους ή ως απόδειξη μιας αξιόποινης πράξης που τελέσθηκε στον χώρο, τον 
οποίο έχει το έννομο συμφέρον προστασίας η Εταιρία, και μπορούν να συνεισφέρουν στη 
διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών. 

Για πόσο χρόνο η Εταιρία θα διατηρεί τα Δεδομένα σας; 

Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα, σε ηλεκτρονική μορφή, για 
διάστημα ως 20 ημέρες. Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα καταγραφούν περιστατικά σε 
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βάρος των υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων, τα σχετικά αποσπάσματα/τμήματα  των 
δεδομένων του συστήματος βιντεοεπιτήρησης  διατηρούνται σε  ξεχωριστό αρχείο για όσο 
διάστημα απαιτείται για τη διερεύνηση του και την δικαστική ή εξωδικαστική διευθέτηση 

τους. 

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία από την 
Εταιρία των Προσωπικών Δεδομένων σας; 

Τα δικαιώματά που μπορεί να ασκήσει το υποκείμενο των δεδομένων είναι: 

• το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης  που το 
αφορούν,  

• το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία της εικόνας του από το σύστημα 
βιντεοεπιτήρησης και να απαιτήσει τη διαγραφή τους, 

• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της 
ακρίβειας αυτών.  

Σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις δύναται να ασκηθούν και τα δικαιώματα: 

• το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων  

• το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε 
δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 
μορφότυπο,  

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει 
κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους 
λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. 

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία ή να ενημερωθώ 
για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων; 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να 
απευθύνεστε: 

• στο γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας,               
τηλέφωνο 210 9309500,   e-mail :  dpo@minetta.gr ή  

• μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρίας, «ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 
17121, υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.  

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, 
Αθήνα, στο e-mail contact@dpa.gr, στο τηλέφωνο 210 6475600. 
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