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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» 

(«ΚΠΙΣΝ Α.Ε.»), που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής («ΚΠΙΣΝ»), 

και το «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», το οποίο εδρεύει στις Βερμούδες και διατηρεί 

γραφείο στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, ΤΚ 11528 («ΙΣΝ»), 

συνδιοργανώνουν το καλλιτεχνικό Φεστιβάλ «SNF Nostos», το οποίο θα λάβει χώρα στις 25-

29 Αυγούστου 2021 στους χώρους του ΚΠΙΣΝ. 

Με βάση το άρθρο 33 του Ν. 4816/2021 κατά την είσοδο  στους χώρους του ΚΠΙΣΝ τo ΚΠΙΣΝ 

και το ΙΣΝ με την ιδιότητά τους ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν την 

υποχρέωση να προβαίνουν σε έλεγχο εγκυρότητας, γνησιότητας και ακεραιότητας των 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων εμβολιασμού ή νόσησης ή πραγματοποίησης τεστ PCR ή 

Rapid για τον Covid-19.  

Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι από 

κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο 

αυτό. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ  

Κατά τον έλεγχο εγκυρότητας, γνησιότητας και ακεραιότητας των πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων για τον Covid-19 το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό καθώς και οι 

συνεργάτες μας χρησιμοποιούν κινητές τερματικές συσκευές με την ειδική ηλεκτρονική 

εφαρμογή «Covid Free GR» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Κατά τη σάρωση του σχετικού κωδικού QR, στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται 

αποκλειστικά τα εξής στοιχεία: (α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και (β) 

ένδειξη σχετικά με την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακεραιότητα ή μη του σαρωθέντος 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. 

Κατά τον παραπάνω έλεγχο προβαίνουμε μόνο στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων και δεν αποθηκεύουμε ή τηρούμε με οποιονδήποτε τρόπο 

αντίγραφα αυτών. Συγκεκριμένα, η επαλήθευση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης με τη 

χρήση της εφαρμογής δεν περιλαμβάνει αποθήκευση προσωπικών δεδομένων στις 

τερματικές συσκευές του προσωπικού και των συνεργατών μας. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της έννομης 

υποχρέωσής μας καθώς και για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 

υγείας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 και για όσο χρόνο 

διαρκεί η υποχρέωση αυτή, με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της εγκυρότητας, της 

γνησιότητας και της ακεραιότητας των σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για τον 

Covid-19. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Στα δεδομένα σας έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των από 

κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας που είναι επιφορτισμένοι με τα σχετικά καθήκοντα καθώς 
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και το προσωπικό παρόχων υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού ως εκτελούντων επεξεργασία 

για λογαριασμό μας. 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ).  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  

Μετά την ταυτοποίηση σας τερματίζουμε την σχετική επεξεργασία και δεν διατηρούμε ή 

αποθηκεύουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, 

διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, αντίρρησης στην 

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και προσφυγής στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, 

complaints@dpa.gr).  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή 

αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την 

παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας 

χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

για την ΚΠΙΣΝ ΑΕ: Τηλέφωνο: 21 6809 1000, E-mail: dpo@snfcc.org, Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

για το ΙΣΝ: Τηλέφωνο: 210-8778300, E-mail: gdpr@snf.org. 

 

 


