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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

(EU GDPR 2016/679) 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (εφεξής, ΕΑ) αναγνωρίζει ότι 
είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών 
του παρόντος δικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική 
προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο 
δικτυακό τόπο www.epant.gr (εφεξής δικτυακός τόπος), αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική 
προστασίας δεδομένων. 

2. Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 
υποκείμενο δεδομένων  (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), μπορεί να προσδιορίζει όνομα, 
επαγγελματικό τίτλο, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται 
από χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Το 
ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη (downloading) άρθρων και άλλου 
περιεχομένου που περιέχονται σ' αυτό το δικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή 
Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν 
προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να 
δέχεται cookies. 

3. Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ' αυτό το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του 
δικτυακού τόπου. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το 
κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, 
δηλαδή, για να:  

α) έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο 
αυτού του δικτυακού τόπου, 

β) έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας της, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων 
αυτού του δικτυακού τόπου,  

γ) έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας,  

δ) μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας,  
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ε) μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του 
δικτυακού τόπου, και  

στ) μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της 
EΑ. 

4. Η εγγραφή σας ως χρήστη εφαρμογών του δικτυακού τόπου με σκοπό την υποβολή 
περιεχομένου που σχετίζεται με την κύρια δημόσια αποστολή της ΕΑ ή αιτημάτων σας κατά 
το νόμο ή με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στο περιεχόμενο του εν λόγω 
δικτυακού τόπου προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και Προσωπικών 
Δεδομένων όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και την 
χρήση cookies. 

5. Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα 
Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή 
σας. Ωστόσο, η EΑ μπορεί να διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους υπευθύνους 
επεξεργασίας -αρμοδίους/εντεταλμένους υπαλλήλους & στελέχη της ΕΑ-, σε αρμόδιες 
εισαγγελικές αρχές, στις οποίες κατά το νόμο υποχρεούται προς τούτο, και κατά περίπτωση, 
σε όσους τα αιτούνται θεμελιώνοντας ειδικό έννομο συμφέρον κατά το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 
34/Α΄) ή στα πρόσωπα κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της ΕΑ διαδικασία ή στα οποία 
γνωστοποίησαν συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 117/4.1.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄) για 
επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Η ΕΑ θα γνωρίζει 
και θα λαμβάνει διαβεβαιώσεις ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά 
Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.  

6. Η EΑ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου. Η 
EΑ μπορεί να διαθέσει σε τρίτους, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης 
και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου, με τη μορφή 
ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται 
στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική 
πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει 
νομικής διαδικασίας ή αν η EΑ έχει τη συναίνεσή σας. 

7. Η ΕΑ δεν συλλέγει εσκεμμένα, ούτε χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω 
των 18 ετών. 

8. Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που η EΑ διατηρεί. 
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών 
Δεδομένων σας από τα αρχεία της EΑ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά 
Δεδομένα σας που η EΑ συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την EΑ 
στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομική διεύθυνση: 
access@epant.gr.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά 
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Δεδομένα σας από τα αρχεία της EΑ, θα πρέπει να ενημερώσετε την EΑ εγγράφως 
διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή. Είναι πιθανόν, ενόψει 
αυτής της επικοινωνίας σας, η EΑ να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά 
σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να 
παραμείνει κάποιο στοιχείο από τα Προσωπικά Δεδομένα σας στα αρχεία της EΑ, που όμως 
δεν θα χρησιμοποιηθεί. Η EΑ διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το 
υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών της. 

9. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών του δικτυακού 
τόπου θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες του εν λόγω λογαριασμού του δικτυακού τόπου. 
Αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με σκοπό να διευκολύνουν την 
επικοινωνία των χρηστών με την ΕΑ.  

10. Η EΑ μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση 
αυτού του δικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα 
χώρου (domain name) σας, (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σας), τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP και το όνομα χρήστη (user name) σας 
(το κείμενο πριν το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των 
πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον 
ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). 
Παρακαλείστε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε τι 
πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο. 

11. Η EΑ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι 
μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά 
τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, 
ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ' επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων 
κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στην EΑ να σας 
παρέχει χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το 
θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του 
ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής 
cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο 
δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν, μικρά αρχεία κειμένου 
κάθε χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου αποστέλλονται από το διακομιστή (server) της EΑ 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν δικαιώματα 
πρόσβασης σ' αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. 
Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το διακομιστή (server) 
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της EΑ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της 
διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies 
χρησιμεύουν στην EΑ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ' αυτόν τον δικτυακό τόπο 
χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό 
πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε 
να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ' εσάς, 
μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή 
(browser) σας. 

12. Η EΑ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας 
δεδομένων θα καταχωρηθεί σ' αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του 
δικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική 
προστασίας δεδομένων. Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ' αυτή την πολιτική προστασίας 
δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
access@epant.gr  

13. Η EΑ υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη 
διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση 
τους. Η EΑ θα εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των 
τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.   

 


