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Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) www.bpi.gr, όπου και πρόκειται να αναρτηθεί. Πρόκειται για 
συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές και τροποποιήσεις σε 
περίπτωση που επέλθει μεταβολή των νομοθετικών ρυθμίσεων είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

http://www.bpi.gr/
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1. Προοίμιο 
 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (στο εξής ΜΦΙ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου με έδρα την Κηφισιά Αττικής. Στους σκοπούς του συγκαταλέγονται: α) η διεξαγωγή 

ερευνών που αφορούν τις ασθένειες και βλάβες των καλλιεργούμενων εν γένει φυτών και 

των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και για την καταπολέμηση των επιβλαβών 

εντόμων και άλλων ζώων ή παρασίτων φυτών ως και ζιζανίων και για την πρόληψη, 

καταστολή ή θεραπεία των νόσων και βλαβών των φυτών, β) η παροχή οδηγιών σχετικών 

με την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών, γ) ο έλεγχος, η 

προμήθεια, η παρασκευή και η διάθεση φαρμάκων και μηχανημάτων και εργαλείων για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών και των επιβλαβών για τη 

γεωργία εν γένει εντόμων, δ) η υποδειγματική εφαρμογή και εποπτεία για την εφαρμογή 

των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών και των 

επιβλαβών για τη γεωργία εν γένει εντόμων, ε) η εισαγωγή, ο εγκλιματισμός και η διάδοση 

παρασίτων εντόμων και άλλων φυσικών εχθρών των επιβλαβών για τη γεωργία εν γένει 

εντόμων και στ) η εκλαΐκευση των φυτοπαθολογικών γνώσεων (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 

4160/1929). 

 

Στο πλαίσιο προσφοράς των υπηρεσιών του, το ΜΦΙ σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας 

και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχει πλήρη και αποτελεσματική 

ενημέρωση σχετικά με αυτά. Με την παρούσα πολιτική απορρήτου το ΜΦΙ σας ενημερώνει 

σχετικά με τη φύση των δεδομένων που συλλέγει όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα 

ιστοσελίδα, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους χρόνους διαγραφής και 

εν γένει τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής ΓΚΠΔ).  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται: α) 

από τους κατωτέρω όρους, β) από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και γ) από τις οδηγίες και κανονιστικές πράξεις 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί το ΜΦΙ 

χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία. 

 

 

2. Τι σημαίνει «προσωπικά δεδομένα»; 
 

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα 

μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω 

ψευδοποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός δελτίου ταυτότητας). Αυτό 

σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, 

προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και 

πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά 

αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση 

MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies (βλ. παρακάτω). 

 

 

3. Δεδομένα που συλλέγει το ΜΦΙ 

 
Το ΜΦΙ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσει 

να παρέχει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα δεδομένα αυτά διαφέρουν 

ανάλογα με την χρήση που κάνετε στην παρούσα ιστοσελίδα και απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Όταν υποβάλετε σχόλια ή 

ερωτήματα μέσω της 

ιστοσελίδας 

Όνομα 

Επώνυμο 

Τηλέφωνο 

E-mail 

 

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει το 

ΜΦΙ να απαντήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχόλια και 

ερωτήματά σας. Τα ως άνω στοιχεία διατηρούνται προκειμένου το 

ΜΦΙ να επικοινωνήσει μαζί σας στο πλαίσιο επίλυσης διαφοράς ή 

αναφορικά με απορίες, σχόλια και παρατηρήσεις που εσείς έχετε 

απευθύνει στο ΜΦΙ. 

Όταν μεταφέρεστε από τη 

σελίδα του ΜΦΙ σε άλλο 

ιστότοπο μέσω διασυνδέσεων 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει διασυνδέσεις (links) με 

άλλους διαδικτυακούς τόπους. Όταν κάνετε κλικ σε μια τέτοια 

διασύνδεση προς οποιονδήποτε σύνδεσμο, θα πρέπει να έχετε υπ' 

όψιν ότι αυτοί διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Στην 

περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές 

απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους διαδικτυακούς 

τόπους. 

 

4. Δεδομένα που συγκεντρώνονται αυτόματα 

Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συγκεντρώνονται αυτόματα πληροφορίες, 

ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές 

περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: 

• ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το 

λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL 

ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (σχετικά με την έκδοση 
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του προγράμματος περιήγησης), το αποτέλεσμα και το ιστορικό της περιήγησης, καθώς και 

το είδος των δεδομένων που είδατε.  

• ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία (όλα εφεξής αναφερόμενα ως 

εικονοστοιχεία “pixel tags”) που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας 

ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας 

επιτρέπουν τη μέτρηση των χρηστών που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες 

σελίδες ενός ιστότοπου και συμβάλλει στον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση της 

απόδοσής του. 

• δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες e-tracker. Τα εν λόγω δεδομένα δεν 

χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν 

ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη 

ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου.  

Εάν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον 

περιηγητή σας. 

 

 

5. Πολιτική cookies  
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη 

του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. 

Καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς 

ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. 

Τα δεδομένα που τυχόν συλλέγονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την 

προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά σας 

δεδομένα. Το ΜΦΙ χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies, με σκοπό τη διενέργεια ή τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας μαζί σας στο διαδίκτυο:  

 

• Απαραίτητα cookies 

Τα απαραίτητα cookies παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγούνται στο 

διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν διάφορες λειτουργίες. Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η 

παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών από το ΜΦΙ.  

• Cookies απόδοσης 

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την 

περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Έτσι, συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των 

ιστοχώρων και στην εξεύρεση των προγραμμάτων και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν 

περισσότερο τους χρήστες.  

Το ΜΦΙ χρησιμοποιεί τα cookies απόδοσης προκειμένου (i) να εξάγει στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός του τόπος και (ii) να αξιολογήσει τη μη 
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προσωποποιημένη συμπεριφορά των χρηστών του, με σκοπό τη βελτίωση του 

διαδικτυακού του τόπου. 

• Google analytics 

Το ΜΦΙ χρησιμοποιεί την υπηρεσία «Google Analytics» προκειμένου να αξιολογήσει τον 

τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την παρούσα ιστοσελίδα. Για τον 

σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες, 

όπως είναι η ώρα και η συχνότητα της επίσκεψης, καθώς και η πηγή που οδήγησε στη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα.   

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα 

πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία 

περίπτωση. 

 

 

6. Ανήλικοι χρήστες 
 

Επισκέπτες/χρήστες του www.bpi.gr που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση 

να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από 

ανήλικους, κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί αποδεδειγμένα προς το ΜΦΙ, τότε θα 

διαγράφονται όλες τις σχετικές πληροφορίες.   

 

 

7. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα 
 

Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για 

λογαριασμό του ΜΦΙ και τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, ούτε με άλλο τρόπο 

μοιράζονται με τρίτους. Επιπλέον, το ΜΦΙ δεν χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών για την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν θα μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε 

τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, το ΜΦΙ έχει την υποχρέωση να αποκαλύπτει δεδομένα 

στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, 

τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης. 

 

8. Σκοποί επεξεργασίας 
 

Το ΜΦΙ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να σας 

παρέχει τις υπηρεσίες του με τον βέλτιστο τρόπο και να επιτύχει τους καταστατικούς του 

σκοπούς. Έτσι, η επεξεργασία των δεδομένων σας από το ΜΦΙ γίνεται αποκλειστικά για 

τους ακόλουθους σκοπούς: 

http://www.bpi.gr/
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• ενημέρωση για δράσεις, εκδηλώσεις και προγράμματα. 

• συμμετοχή σε έρευνες και προγράμματα που διοργανώνουμε. 

• διευθέτηση διαφορών μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας. 

• ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας. 

• ασφάλεια, εντοπισμός και πρόληψη απάτης.  

• νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες σας (i) για τη διαχείριση και την 

επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, (ii) για ρυθμιστικές έρευνες και 

συμμόρφωση, (iii) για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής 

του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και (iv) για τη 

διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων του ΜΦΙ ή οποιουδήποτε 

άλλου φυσικού προσώπου. 

• διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας σε όλες 

τις συσκευές σας. 

 

 

9. Νομική Βάση 

Το ΜΦΙ συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο 

και ο σκοπός της συλλογής είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Η νομική 

βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία 

από τις εξής:  

(i) τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβατική σχέση που έχει καταρτισθεί 

ανάμεσα σε εσάς και το ΜΦΙ 

(ii) διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων του ΜΦΙ, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά 

σας δικαιώματα 

(iii) όπου έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας, και  

(iv) όπου το ΜΦΙ έχει τη νομική υποχρέωση να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα 

προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία κλπ). 

 

 

10.  Ασφάλεια 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και το ΜΦΙ λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της 

επεξεργασίας αυτής.  

Ειδικότερα, το ΜΦΙ εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και 

της λανθασμένης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιεί κατάλληλα 

συστήματα για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα 

και εφαρμόζει τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των 
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προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές του. Πρόσβαση στα προσωπικά 

σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΜΦΙ, κατά περίπτωση και 

ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας.    

Σύμφωνα με την αρχή της «ελαχιστοποίησης των δεδομένων» τα παραπάνω μέτρα 

κρίνονται ως κατάλληλα και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους 

γίνεται η επεξεργασία.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11.  Διατήρηση δεδομένων 

Το ΜΦΙ διατηρεί τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά 

δεδομένα, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, για να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες σας, να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, να επιλύει διαφορές με 

διάφορα μέρη, καθώς και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της δραστηριότητάς  

του. Συγκεκριμένα: 

 

• όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ΜΦΙ, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και για διάστημα δέκα (10) ετών από την 

ολοκλήρωση των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

 

• όταν επικοινωνείτε με το ΜΦΙ για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα, τα 

προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται στο αρχείο μας αποκλειστικά και μόνο για 

ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα ή για δεδομένα τα οποία έχετε ζητήσει να μην συλλέγονται ή –σε 

περίπτωση που έχουν συλλεγεί- να διαγράφονται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα 

προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την 

επεξεργασία του ερωτήματός σας και τη διαχείριση-απάντηση σε αυτό.· 

 

• ενδέχεται κάποια προσωπικά σας δεδομένα να διατηρηθούν για τη συμμόρφωση του 

ΜΦΙ με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις του, καθώς και για να είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται τα δικαιώματά του (για παράδειγμα, για να προβάλει αξιώσεις ενώπιον 

των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς. Στην περίπτωση που 

υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης των δεδομένων σας, αυτά δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους 

τύπους προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΜΦΙ αποστέλλοντας e-mail 

στο dpo@bpi.gr. 

 

12. Τα δικαιώματά σας 
 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας 

αφορούν και έχει αποθηκεύσει το ΜΦΙ. Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 
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• δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα 

συλλέγει το ΜΦΙ και πώς αυτά επεξεργάζονται 

 

• δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων: έχετε το δικαίωμα επικαιροποίησης 

των προσωπικών σας στοιχείων στην βάση δεδομένων του ΜΦΙ 

 

• δικαίωμα στη λήθη: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών 

σας στοιχείων 

 

• δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

 

• δικαίωμα στην φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των 

δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή 

 

• δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε 

τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

• δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή: έχετε το δικαίωμα να 

καταθέσετε παράπονο εναντίον του ΜΦΙ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή σε 

οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.  

Η εποπτεύουσα αρχή για το ΜΦΙ είναι η: 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 

Fax: +30-210 6475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

 

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων του ΜΦΙ, αποστέλλοντας μήνυμα στο dpo@bpi.gr.  

 

 

13. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, δηλαδή το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους 

στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, είναι αποκλειστικά το ΜΦΙ.  
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14.  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

Το ΜΦΙ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), προκειμένου αυτός να 

διευκολύνει τη συμμόρφωση του  με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων και να μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. 

εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). 

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην εξής διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@bpi.gr εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή, την 

επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΜΦΙ, σύμφωνα με 

ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 

15. Αλλαγές στην Πολιτική 

Το ΜΦΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να 

συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Συνίσταται στους 

επισκέπτες και τους χρήστες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου 

να ενημερώνονται για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την 

Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας 

επηρεάζουν άμεσα, το ΜΦΙ θα επικοινωνήσει μαζί σας προτού ξεκινήσει την επεξεργασία.  

Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΜΦΙ συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της 

παρούσας πολιτικής απορρήτου. 
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