Αναλυτική ενημζρωςη για το κλειςτό κφκλωμα παρακολοφθηςησ των χώρων
τησ Σκεπαςτήσ Αγοράσ και τησ Αποθήκησ του Δήμου Φαρςάλων.
1. Υπεφθυνοσ επεξεργαςίασ
Διμοσ Φαρςάλων
Πατρόκλου 3, Φάρςαλα
Ταχ. Κϊδ. : 40300 τθλ. 24913-50116
2. Σκοπόσ και νόμιμη βάςη τησ επεξεργαςίασ
Ο Διμοσ επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του,
που επιτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι κατά τθν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ που του
ζχει ανατεκεί (άρκρο 6 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο ε του ΓΚΠΔ).
Ο Διμοσ ζχει νόμιμθ υποχρζωςθ να προςτατεφει τον εξοπλιςμό που βρίςκεται ςτουσ χϊρουσ
του και ιδίωσ τα κρίςιμα για τθν επιχειρθςιακι του λειτουργία, πλθροφοριακά ςυςτιματα
και τον αναγκαίο για τθ λειτουργία τουσ, εξοπλιςμό.
Λόγο των ςυχνϊν βανδαλιςμϊν και κλοπϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ ο διμοσ
προζβθ ςτθν εγκατάςταςθ κλειςτοφ κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ, για το οποίο ζχουν
προβλεφκεί τα ακόλουκα:







κάμερεσ τεχνολογίασ IP χωρίσ μθχανιςμό περιςτροφισ (ςτακερισ γωνίασ κζαςθσ), οι
οποίεσ κα παρακολουκοφν αποκλειςτικά και μόνο τουσ χϊρουσ που βρίςκονται
εγκατεςτθμζνοι εξυπθρετθτζσ και δικτυακόσ εξοπλιςμόσ, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ
φυςικισ αςφάλειασ του χϊρου και του εξοπλιςμοφ.
οι κάμερεσ κα καταγράφουν μόνο κίνθςθ κατά τον εντοπιςμό τθσ και δεν κα γίνεται
λιψθ, μετάδοςθ και επεξεργαςία δεδομζνων ιχου.
θ μετάδοςθ των δεδομζνων κα γίνεται μζςω κρυπτογραφθμζνου (αςφαλοφσ) καναλιοφ
επικοινωνίασ ςε κεντρικό ςφςτθμα αποκικευςθσ, διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ,
εγκατεςτθμζνο ςε χϊρουσ τθσ αρμόδιασ, για τθ διαχείριςι του, Υπθρεςίασ.
θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα βιντεοεπιτιρθςθσ περιορίηεται αυςτθρά ςε μικρό αρικμό
ςαφϊσ κακοριςμζνων, ειδικά εκπαιδευμζνων, χειριςτϊν.

3. Ανάλυςη νομιμότητασ ςκοποφ και αςφάλεια τησ επεξεργαςίασ
Η εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ βιντεοεπιτιρθςθσ και ο τρόποσ λιψθσ των δεδομζνων είναι
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ νομιμότθτασ, τθσ αναγκαιότθτασ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ
ελαχιςτοποίθςθσ δεδομζνων, όπωσ προβλζπονται ςτον ΓΚΠΔ. Ειδικότερα:




Το ςφςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για λόγουσ αςφάλειασ και
προςταςίασ των υλικοφ και τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, απαραίτθτου για τθν επιχειρθςιακι
λειτουργία του Διμου.
Η επιλογι των ςθμείων τοποκζτθςθσ ζγινε προςεκτικά ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι
θ παρακολοφκθςθ περιορίηεται κατά το δυνατόν, ςτουσ χϊρουσ που ζχουν ςθμαςία για
τουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ τθσ βιντεοεπιτιρθςθσ. Ειδικότερα, το πεδίο λιψθσ και θ









ςυλλογι δεδομζνων εικόνασ περιορίηεται ςε χϊρουσ που βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ
κρίςιμθ ψθφιακι υποδομι (π.χ εξυπθρετθτζσ, δικτυακόσ εξοπλιςμόσ). Στουσ χϊρουσ
αυτοφσ δεν ζχουν πρόςβαςθ επιςκζπτεσ και οι κάμερεσ εςτιάηουν ςτον εξοπλιςμό που
επιτθροφν.
Το ςφςτθμα δεν κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επιτιρθςθ των εργαηομζνων εντόσ των
χϊρων εργαςίασ τουσ. Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςω του ςυςτιματοσ δεν
χρθςιμοποιοφνται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εργαςίασ του προςωπικοφ, τθν
αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ αποδοτικότθτασ των εργαηομζνων.
Δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δθμόςιο χϊρο, όπωσ δρόμο ι πεηοδρόμιο ι
γειτονικά κτίρια.
Δεν λαμβάνονται εικόνεσ από χϊρουσ ςτουσ οποίουσ αυτό απαγορεφεται γιατί τα
φυςικά πρόςωπα/υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν αυξθμζνεσ προςδοκίεσ για τθν
ιδιωτικότθτά τουσ, όπωσ π.χ. χϊρουσ και προκαλάμουσ τουαλετϊν κτλ.
Δεν γίνεται επεξεργαςία ιχου.
Το ςφςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ λειτουργεί ςε εργάςιμεσ και μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ςε
24ωρθ βάςθ καταγράφει τθν κίνθςθ ςτον επιτθροφμενο χϊρο ςε ςυνδυαςμό με τθν
θμερομθνία και τθν ϊρα.

4. Προςταςία των δεδομζνων βιντεοεπιτήρηςησ - Διαβίβαςη δεδομζνων ςε τρίτουσ
4.1. Προςταςία των δεδομζνων βιντεοεπιτήρηςησ
Η αρμόδια Υπθρεςία για τθ ςωςτι διαχείριςθ των καμερϊν, του κλειςτοφ κυκλϊματοσ
παρακολοφκθςθσ και των ςυναφϊν με το αντικείμενο κεμάτων λαμβάνει οργανωτικά και
τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ βιντεοεπιτιρθςθσ:





Η μετάδοςθ των δεδομζνων κα γίνεται μζςω κρυπτογραφθμζνου (αςφαλοφσ) καναλιοφ
επικοινωνίασ ςε κεντρικό ςφςτθμα αποκικευςθσ, διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ,
εγκατεςτθμζνο ςε χϊρουσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ.
Στουσ αναφερόμενουσ χϊρουσ, που αποτελοφν χϊρουσ υψθλισ αςφάλειασ, λειτουργεί
ςφςτθμα ςυναγερμοφ και ςφςτθμα πυρόςβεςθσ.
Επιπλζον, θ αρμόδια Υπθρεςία, μεριμνά για:
o τθν αςφάλεια του καταγεγραμμζνου υλικοφ και τθ αποφυγι διάδοςισ του ςε μθ
νόμιμουσ αποδζκτεσ.
o τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ ςτον κεντρικό χϊρο ελζγχου, το χϊρο αποκικευςθσ του
καταγεγραμμζνου υλικοφ και ςε τυχόν ςφςτθμα επεξεργαςίασ (ςε επίπεδο υλικοφ
και λογιςμικοφ).
o τθν ελεγχόμενθ χριςθσ οκονϊν προβολισ.
o τθν αςφαλι διαβίβαςθ των καταγεγραμμζνων ςυμβάντων ςτουσ νόμιμουσ
αποδζκτεσ και τθν αποφυγι διάδοςθσ του υλικοφ ςε μθ νόμιμουσ αποδζκτεσ.
o τθν επιλογι κατάλλθλου προςωπικοφ για το χειριςμό του ςυςτιματοσ
βιντεοεπιτιρθςθσ.
o τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε κζματα προςταςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα.
o τθν επιλογι διαδικαςιϊν και προϊόντων που υποςτθρίηουν τθν προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων.

o

τθν ενθμζρωςθ των υποκειμζνων πριν ειςζλκουν ςτθν εμβζλεια του ςυςτιματοσ
βιντεοεπιτιρθςθσ με τθν ανάρτθςθ ςε επαρκι αρικμό και ςε εμφανι μζρθ
ευδιάκριτων πινακίδων όπου κα αναγράφεται ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ (δθλ. το
Υπουργείο), ο ςκοπόσ, κακϊσ και θ Υπθρεςία, με τθν οποία οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να επικοινωνιςουν για να αςκιςουν τα δικαιϊματα τουσ.

4.2 Διαβίβαςη δεδομζνων ςε τρίτουσ
Πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ, ςτο τθροφμενο υλικό και ςτα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα που αυτό ςυλλζγει, ζχει μικρόσ αρικμόσ εξουςιοδοτθμζνων και
ςαφϊσ κακοριςμζνων προςϊπων.
Η αρμόδια Υπθρεςία ορίηει τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ, τα οποία κακορίηονται ςφμφωνα με
τουσ εξειδικευμζνουσ ρόλουσ εργαςίασ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι οι χειριςτζσ του
ςυςτιματοσ βλζπουν μόνο τισ ςχετικζσ με τα κακικοντά τουσ πλθροφορίεσ.
Οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ / εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία, που παρζχουν τεχνικι υποςτιριξθ,
δεςμεφονται από γραπτι ςφμβαςθ για τθν τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα ςτα οποία κα αποκτιςουν πρόςβαςθ και κα εκτελοφν πράξεισ
επεξεργαςίασ ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων.
Πζραν του προαναφερόμενου μικροφ αρικμοφ ςαφϊσ κακοριςμζνων προςϊπων που ζχουν
πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του ςυςτιματοσ βιντεοεπιτιρθςθσ λόγω του ρόλου τουσ, τα
δεδομζνα δεν κοινοποιοφνται ι διαβιβάηονται ςε τρίτουσ παρά μόνο κατόπιν ςυγκατάκεςθσ
των ατόμων που απεικονίηονται ςτα ςχετικά αρχεία.
Εξαίρεςθ αποτελεί θ διαβίβαςθ/κοινοποίθςθ των ςτοιχείων ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν περιλαμβάνει
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ διερεφνθςθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, θ οποία αφορά πρόςωπα ι
αγακά του υπευκφνου επεξεργαςίασ,
β) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν ηθτοφν δεδομζνα,
νομίμωσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και
γ) προσ το κφμα ι τον δράςτθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, όταν πρόκειται για δεδομζνα τα οποία
ενδζχεται να αποτελοφν αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ.
5. Χρόνοσ τήρηςησ δεδομζνων
Οι εικόνεσ από τισ κάμερεσ καταγράφονται και αποκθκεφονται για χρονικι περίοδο δεκαπζντε
(15) θμερϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ οδθγίασ 1/2011 τθσ ΑΠΔΠΧ. Μετά
το πζρασ αυτισ τθσ χρονικισ περιόδου, οι αποκθκευμζνεσ εικόνεσ διαγράφονται.
Σε περίπτωςθ ςυμβάντοσ που ςυνδζεται με τθν αςφάλεια (π.χ. παραβίαςθ, βανδαλιςμόσ,
κλοπι), το ςχετικό μαγνθτοςκοπθμζνο υλικό μπορεί να διατθρθκεί πζραν των δεκαπζντε (15)
θμερϊν και ςφμφωνα με όςα ορίηει θ οδθγία τθσ ΑΠΔΠΧ, δθλαδι τα δεδομζνα μποροφν να
εξάγονται από το ςφςτθμα και να τθροφνται ςε ξεχωριςτό αρχείο μζχρι τριάντα (30) θμζρεσ ι

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διερεφνθςθσ του περιςτατικοφ (π.χ. ςτο πλαίςιο εςωτερικοφ
ελζγχου).
Αν το ςυμβάν αφορά τρίτον, θ τιρθςθ των εικόνων μπορεί να γίνεται μζχρι τρεισ (3) μινεσ.
6. Δικαιώματα των υποκειμζνων των δεδομζνων
Τα υποκείμενα των δεδομζνων μποροφν να αςκοφν τα δικαιϊματά που προβλζπονται ςτο
ΓΚΠΔ ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. Φ.Β.1/οικ.48320/323/7-8-2020 «Διαδικαςία άςκθςθσ
δικαιωμάτων που προβλζπονται ςτο Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων».
Τα δικαιϊματα των υποκειμζνων εξετάηονται και ικανοποιοφνται κατά τα προβλεπόμενα ςτθν
κείμενθ νομοκεςία. Σε κάκε περίπτωςθ κα αποςτζλλεται αναλυτικι απάντθςθ το ςυντομότερο
δυνατόν, εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηει ο ΓΚΠΔ.
Η άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων μπορεί να γίνει με τθν αποςτολι email ςτθ
διεφκυνςθ gkantaras@uth.gr ι με επιςτολι ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ του Διμου ι με τθν
αυτοπρόςωπθ κατάκεςθ αιτιματοσ.
6.1. Δικαίωμα ενημζρωςησ των Υποκειμζνων
Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ πριν ειςζλκει ςτο χϊρο που
παρακολουκείται μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ που εξυπθρετείται με το παρόν αρχείο.
Τα υποκείμενα ενθμερϊνονται ςε 1ο επίπεδο πριν ειςζλκουν ςτθν εμβζλεια του ςυςτιματοσ
βιντεοεπιτιρθςθσ με τθν ανάρτθςθ ςε εμφανι μζρθ επαρκοφσ αρικμοφ ευδιάκριτων
ενθμερωτικϊν πινακίδων/ειδοποιιςεων ότι ο χϊροσ επιτθρείται από κλειςτό κφκλωμα, όπου
αναγράφεται ότι θ βιντεοςκόπθςθ γίνεται για λογαριαςμό του Υπουργείου Υποδομϊν και
Μεταφορϊν, που είναι ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, ο ςκοπόσ, κακϊσ και ο τρόποσ με τον
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και να αςκιςουν τα
δικαιϊματα τουσ.
Τα υποκείμενα λαμβάνου πλθροφόρθςθ ςε 2ο επίπεδο μζςω του παρόντοσ, το οποίο
αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Διμου.
6.2. Δικαίωμα πρόςβαςησ
Ο κακζνασ ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα ενόσ ςυςτιματοσ βιντεοεπιτιρθςθσ που
τον αφοροφν (ωσ υποκείμενο των δεδομζνων).
Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα του ςυςτιματοσ
βιντεοεπιτιρθςθσ που το αφοροφν, υποβάλλοντασ ςχετικι αίτθςθ, ςτθν οποία κα αναφζρεται
θ ακριβισ ϊρα που ευρζκθ ςτθν εμβζλεια των καμερϊν και ο χϊροσ, κακϊσ και μία πρόςφατθ
φωτογραφία καλισ ποιότθτασ.
6.3. Δικαίωμα αντίρρηςησ
Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρριςεισ για τθν επεξεργαςία
τθσ εικόνασ του από το ςφςτθμα βιντεοεπιτιρθςθσ και να απαιτιςει τθ διαγραφι ι τθ
δζςμευςθ (κλείδωμα) των δεδομζνων. Η άςκθςθ δικαιϊματοσ εναντίωςθσ ι διαγραφισ δεν
ςυνεπάγεται τθν άμεςθ διαγραφι δεδομζνων ι τθν τροποποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ.

Αν θ αρμόδια, για τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ βιντεοεπιτιρθςθσ, Υπθρεςία διαπιςτϊςει ότι
το αίτθμα του υποκειμζνου για διαγραφι ι δζςμευςθ των δεδομζνων είναι νόμιμο προβαίνει
αμζςωσ ςτθ διαγραφι ι τθ δζςμευςθ των δεδομζνων και προςαρμόηει τθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ εν γζνει, ϊςτε να αποφευχκεί αντίςτοιχθ παράνομθ επεξεργαςία ςτο μζλλον.
7. Δικαίωμα υποβολήσ καταγγελίασ
Σε περίπτωςθ που τα υποκείμενα κεωροφν ότι κίγεται κατά οιονδιποτε τρόπο θ προςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ ι ότι θ επεξεργαςία των δεδομζνων που τα αφορά
παραβαίνει τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, ζχουν δικαίωμα να προςφφγουν και να υποβάλλουν
καταγγελία ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι.
Αρμόδια εποπτικι αρχι για τθν Ελλάδα είναι θ:
Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα
Κθφιςίασ 1-3, Τ.Κ. 115 23 - Ακινα
τθλ. 210-64.75.600
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL
Πριν από αυτό, ςυνιςτάται θ επικοινωνία με τον Υπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO):
gkantaras@uth.gr.

