
Πολιτική Προστασίας της Ιδιώτικοτητας και των Προσωπικών Δεδομένων 

1. Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο 

για τον σαφή και νόμιμο σκοπό της αίτησής σας για στέγαση και σίτιση. Η νομιμότητα 

της επεξεργασίας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται από το ΔΠΘ 

προς εσάς και προς το δημόσιο συμφέρον.  

2. Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα 

χρειάζονται, και διατηρούνται για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι φοιτητές στο 

Δ.Π.Θ. Μεγαλύτερος χρόνος για την  διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων 

αυτών είναι επιτρεπτός,  μόνον εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Τα προσωπικά στοιχεία σας θα παραμείνουν ασφαλή  στο ΔΠΘ,  και ενδέχεται να 

κοινοποιηθούν στις ελεγκτικές αρχές του Ελληνικού Δημοσίου ή για λόγους έννομου 

συμφέροντος τρίτου, εφόσον αυτό δεν υπερέχει των ελευθεριών και των 

δικαιωμάτων σας, και μόνο αν ζητηθούν νόμιμα. 

4. Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε με γραπτό τρόπο να ζητήσετε να ασκήσετε 

τα δικαιώματά σας που αφορούν στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία τους, 

στην πρόσβασή σας σε αυτά, στην διόρθωσή τους,  στον περιορισμό της 

επεξεργασίας τους και στην εναντίωση στην επεξεργασία. Το ΔΠΘ δεν επεξεργάζεται 

τα στοιχεία σας με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν δημιουργεί προφίλ σύμφωνα 

με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.  Μπορείτε να ζητήσετε από τις 

υπηρεσίες μας το έντυπο της αίτησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή να το 

κατεβάσετε από την ιστοσελίδα  μας  Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα ( GDPR). 

5. Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για τα 

δικαιώματά σας ή ακόμη αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά 

δεδομένα  σας θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων του ΔΠΘ στο dpo@duth.gr  και θα ανταποκριθούμε το συντομότερο 

δυνατόν και όχι αργότερα από  ένα μήνα. 

6. Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας μπορείτε να  το 

καταγγείλετε  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω 

του site  https://www.dpa.gr. 

7. Για περισσότερη ενημέρωση για την πολιτική προστασίας των προσωπικών  

δεδομένων σας που εφαρμόζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και 

τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων που σας εξασφαλίζει ο Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων ( GDPR )  και ο νόμος 4624/2019, παρακαλούμε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

( GDPR). 
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