ΔΗΛΩΗ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροφςα διλωςθ ςυνιςτά αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ με υπ. αρικ.: ………….
αίτθςθσ ερευνθτι που ζχετε υποβάλλει ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ (Γ.Α.Κ.)
Τα Γ.Α.Κ. ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τουσ όπωσ αυτζσ απορρζουν
από τον νόμο 4610/2019 διατθροφν αρχεία και ςυλλογζσ και προβαίνουν ςε
επεξεργαςία1 δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 2 που εμπεριζχονται ςε αυτά. Ωσ
εκ τοφτου, τα Γ.Α.Κ. φζρουν τθν ιδιότθτα του Υπευθύνου Επεξεργαςίασ Προςωπικών
Δεδομζνων ςφμφωνα με τθ νομοκεςία (Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων
(ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΕ).
Στο
πλαίςιο
αυτό,
ο/θ
…………………………………………………………………………….
(ονοματεπώνυμο ερευνθτι/ερευνιτριασ) ςυμφωνεί, δθλώνει και δεςμεφεται ωσ
προσ τα εξισ:

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ο ερευνθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να αντιμετωπίηει ωσ εμπιςτευτικι κάκε
πλθροφορία που αναφζρεται ςε φυςικά πρόςωπα (δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα) ςτισ οποίεσ αποκτά πρόςβαςθ ι των οποίων αποκτά γνώςθ ςτο πλαίςιο
τθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνάσ του ι και επ’ ευκαιρία αυτισ.
Ο ερευνθτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να επεξεργάηεται τα προςωπικά
δεδομζνα μόνο για τον ςκοπό για τον οποίο ζχει δθλώςει ςτθν αίτθςι του.
Ειδικότερα, ο ερευνθτισ εξάγει από το εκάςτοτε αρχείο μόνο όςα ςτοιχεία είναι
απαραίτθτα κατά τθν επιςτθμονικι του κρίςθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ όπωσ αυτι δθλώνεται ςτθν αίτθςι του.
Ο ερευνθτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςτατεφει και να διαφυλάττει τον
απόρρθτο χαρακτιρα των ωσ άνω δεδομζνων και να μθν τα κοινοποιεί,
ανακοινώνει, διαβιβάηει ςε τρίτα πρόςωπα ι να τα κζτει με οποιοδιποτε τρόπο ςτθ
διάκεςθ αυτών.

1

Ωσ επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων νοεύται: κϊθε πρϊξη ό ςειρϊ πρϊξεων που πραγματοποιεύται με ό
χωρύσ τη χρόςη αυτοματοποιημϋνων μϋςων, ςε δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα ό ςε ςύνολα δεδομϋνων
προςωπικού χαρακτόρα, όπωσ η ςυλλογό, η καταχώριςη, η οργϊνωςη, η διϊρθρωςη, η αποθόκευςη, η
προςαρμογό ό η μεταβολό, η ανϊκτηςη, η αναζότηςη πληροφοριών, η χρόςη, η κοινολόγηςη με διαβύβαςη, η
διϊδοςη ό κϊθε ϊλλη μορφό διϊθεςησ, η ςυςχϋτιςη ό ο ςυνδυαςμόσ, ο περιοριςμόσ, η διαγραφό ό η
καταςτροφό (ϊρθρο 4, παρ. 2, ΓΚΠΔ)
2 Ωσ δεδομϋνο προςωπικού χαρακτόρα νοεύται: κϊθε πληροφορύα που αφορϊ ταυτοποιημϋνο ό
ταυτοποιόςιμο φυςικό πρόςωπο («υποκεύμενο των δεδομϋνων»)· το ταυτοποιόςιμο φυςικό πρόςωπο εύναι
εκεύνο του οπούου η ταυτότητα μπορεύ να εξακριβωθεύ, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ιδύωσ μϋςω αναφορϊσ ςε
αναγνωριςτικό ςτοιχεύο ταυτότητασ, όπωσ όνομα, ςε αριθμό ταυτότητασ, ςε δεδομϋνα θϋςησ, ςε επιγραμμικό
αναγνωριςτικό ταυτότητασ ό ςε ϋναν ό περιςςότερουσ παρϊγοντεσ που προςιδιϊζουν ςτη ςωματικό,
φυςιολογικό, γενετικό, ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτιςτικό ό κοινωνικό ταυτότητα του εν λόγω φυςικού
προςώπου (ϊρθρο 4, παρ. 1, ΓΚΠΔ)
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Κατά τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ζρευνασ ι μζρουσ αυτισ ο ερευνθτισ λαμβάνει κάκε
αναγκαίο μζτρο ώςτε να τθρθκεί θ ανωνυμία. Σε περίπτωςθ που ο ερευνθτισ
επικυμεί
να
δθμοςιοποιιςει
δεδομζνα
προςωπικοφ
χαρακτιρα,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων που μπορεί να ταυτοποιιςουν ζνα
πρόςωπο, κα πρζπει να υποβάλει ςχετικό ειδικό αίτθμα προσ τθν Εφορεία των
Γ.Α.Κ.
Οι υποχρεώςεισ αυτζσ ιςχφουν και μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ μελζτθσ των
αρχείων και ςυλλογών των Γ.Α.Κ.
Η παραβίαςθ των ωσ άνω υποχρεώςεων ςυνεπάγεται κυρώςεισ κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ, ιδίωσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ
Δεδομζνων.

Ο δθλών / Η δθλοφςα

…………………………
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