ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΩ TΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ THΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (VIDEOCONFERENCE)
ME THN ONOMAΣΙΑ «myΕfka.Live.gov.gr»

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
*(«ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της σύγχρονης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
(videoconference) με την ονομασία «myΕfka.Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχει σε φυσικά πρόσωπα
τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους
για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
α) Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οδός Ακαδημίας
22 ΤΚ 10671 Αθήνα
β) η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οδός Χανδρή 1, Μοσχάτο, ΤΚ 183 45,
έκαστος για τους σκοπούς της αρμοδιότητάς του.
2. Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του e-ΕΦΚΑ στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@efka.gov.gr καθώς και με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
dpo@mindigital.gov.gr, κατά το μέρος που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα από τον κάθε
φορέα.
3. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας
α) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον e-ΕΦΚΑ είναι η
λειτουργία της ειδικής σύγχρονης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (videoconference) με
την ονομασία «myΕfka.Live.gov.gr». Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η
εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ
ΓΚΠΔ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, του αρ. 57 του πδ. 8/2019 και
το αρ. 107 παρ. 19 του Ν. 4727/2020 και της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 52108/19.07.2021,
(ΦΕΚ 3265 Β΄/ 22.07.2021)
β) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη ΓΓΠΣΔΔ είναι η
αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου που θα συμμετάσχει στη διαδικτυακή
συνάντηση. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 4727/2020 και ιδίως τις διατάξεις των αρ. 22,
24, 84, 107 παρ. 19 του νόμου αυτού καθώς και τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. πρωτ.
52108/19.07.2021, (ΦΕΚ 3265 Β΄/ 22.07.2021).
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4. Αποδέκτες
Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο e-ΕΦΚΑ ενδέχεται να διαβιβαστούν
στο εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ) για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.
5. Χρόνος τήρησης
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται τρεις μήνες μετά την ημερομηνία
δημιουργίας της διαδικτυακής συνάντησης.
6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων με υποβολή αίτησης
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@efka.gov.gr ή dpo@mindigital.gov.gr ή
με αποστολή αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση των Υπευθύνων Επεξεργασίας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το
δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600,
φαξ +30-210 6475628.
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