Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα – Ορισμός
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αφορά σε μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας ή/και
θερμοκρασίας, υγρασίας μέσω ΙοΤ αισθητήρων που έχουν προ-εγκατασταθεί στην οικία σας στο
Interconnect
πλαίσιο
του
ερευνητικού
επιδοτούμενου
προγράμματος
(https://interconnectproject.eu/). Διευκρινίζεται ότι προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, γένος, κλπ. δεν συλλέγονται ούτε
αποθηκεύονται και κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού του προσώπου με τις
μετρήσεις που συλλέγονται.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τυγχάνουν επεξεργασίας, στο βαθμό
που θα χρειαστεί, ώστε να είναι δυνατή η «οπτικοποίησή» τους μέσω της παρούσας εφαρμογής
στο κινητό του χρήστη. Επιπλέον, δύναται να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
καταναλωτικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων ή/και την βελτίωση της ενεργειακής τους
απόδοσης μέσω οπτικοποιημένων συστάσεων (recommendations) και συγκεντρωτικών
αποτελεσμάτων, με απώτερο στόχο την οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι σκοποί επεξεργασίας των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων συνοψίζονται
στους ακόλουθους:
●
●
●
●
●

Κατάρτιση Προφίλ και διαχωρισμός δεδομένων κατανάλωσης
Πρόβλεψη κατανάλωσης
Ενεργειακή απόδοση
Στατιστική ανάλυση
Υπολογισμός Δεικτών Επίδοσης (KPIs - Key Performance Indicators).

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων
Η χρήση των εν λόγω δεδομένων θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους εταίρους που
συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα InterConnect και πιο συγκεκριμένα τους: COSMOTE
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, GRIDNET Α.Ε., ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών–Ερευνητικό Κέντρο
(AUEB-RC), WINGS ICT Solutions Information & Communication Technologies IKE (WINGS) και Inetum Realdolmen S.A. Οι εταίροι του έργου δε θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για
άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.
Τα εν λόγω δεδομένα δε θα διαβιβαστούν, σε καμία περίπτωση, σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που
απαιτηθεί να διατεθούν σε τρίτους, αυτό θα γίνει μόνον αφού ενημερωθείτε σχετικά και λάβουμε τη
ρητή σας συγκατάθεση.
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Οι εταίροι έχουν εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των εν
λόγω προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης
πρόσβασης σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου δεν επιτρέπει να

παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα παραβιάσουν τα
εφαρμοζόμενα τεχνικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση
προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Ακόμα και αν ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω
προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τα συσχετίσει με τον ιδιοκτήτη, μιας και
όπως διευκρινίστηκε, δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, κτλ., δεν
συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται.
Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, το
γεγονός αυτό θα αναφερθεί στις αρμόδιες Αρχές και θα ειδοποιηθείτε σχετικά.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει πρόσβαση στα δικά του
δεδομένα/μετρήσεις και μόνο. Η ταυτοποίηση των χρηστών από το σύστημα θα γίνεται με
ψευδώνυμα (nicknames) και χρήση passwords.
Δικαιώματα του χρήστη της εφαρμογής
Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά
δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους
δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο
διατηρούνται).
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της
επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.
Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή για την υποβολή
σχετικού αιτήματος, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση: ds@gridnet.gr
Τέλος, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30
210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).
Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα/μετρήσεις θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά το επίσημο
πέρας του έργου Interconnect (Δεκ/2023), εκτός εάν το έργο λάβει παράταση (π.χ. λόγω Covid), και
στη συνέχεια θα διαγραφούν.

