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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ C-MOBILE
Η Πολιτική Απορρήτου για την Εφαρμογή C-Mobile περιγράφει τον τρόπο με τον
οποίο το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συλλέγει και
διαχειρίζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα
χρησιμοποιεί και τα προστατεύει. Το Ι.ΜΕΤ. σας ενημερώνει ότι θα συλλέξει και θα
επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
Προσωπικά Δεδομένα: Πρόκειται για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μπορούν
να συσχετισθούν με ένα φυσικό πρόσωπο. Κάθε πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα
μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω ενός αναγνωριστικού στοιχείου,
όπως ένα όνομα, ένας αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα ηλεκτρονικό
αναγνωριστικό στοιχείο ID ή ένα ή περισσότερα στοιχεία της ταυτότητας, όπως
φυσικά, φυσιολογικά, οικονομικά, κοινωνικά στοιχεία, θεωρείται φυσικό πρόσωπο. Το
Ι.ΜΕΤ. σας ενημερώνει ότι θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με
τη γεωγραφική σας θέση και το αναγνωριστικό (αριθμός ταυτότητας) ID που έχει
δημιουργήσει τυχαία η Εφαρμογή. Ωστόσο, παρόλο που το Ι.ΜΕΤ. μπορεί να γνωρίζει
και να επεξεργαστεί τη γεωγραφική σας θέση και το αναγνωριστικό σας ID, σε καμία
περίπτωση δε θα μπορεί να συσχετίσει αυτά τα δύο στοιχεία για να γνωρίζει την
ταυτότητά σας, καθώς ο αριθμός ταυτότητάς σας θα αλλάζει συνεχώς και
επαναλαμβανόμενα κάθε φορά που θα αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή ή όταν
τελειώνει η αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή. Το Ι.ΜΕΤ. σας διαβεβαιώνει ότι η
χρονική περίοδος κατά την οποία θα σας δοθεί ένας αριθμός ταυτότητας σε καμία
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά.
Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) - Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Διεύθυνση: 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου-Θέρμης, 570 01, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: cmobilesupport@certh.gr
1 Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή θα σας αποδίδεται ένας τυχαίος και
ανώνυμος αριθμός ταυτότητας ID. Το Ι.ΜΕΤ. θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα (τη γεωγραφική σας θέση) μόνο όταν πλησιάζετε σε ένα συμβάν
κυκλοφορίας (π.χ. έργα σε εξέλιξη, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα κ.λπ.) ή σε
μια θέση ενδιαφέροντος (π.χ. φωτεινός σηματοδότης, πινακίδες μεταβλητών
μηνυμάτων) για να σας στέλνει ειδοποιήσεις σχετικά με αυτά. Αυτά τα δεδομένα θα
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών
συστημάτων κινητικότητας (Cooperative Intelligent Transportation Systems, C-ITS).
Τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι:
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i.
ii.
iii.

Η γεωγραφική σας θέση
Η ταχύτητα του οχήματος σας
Εικονίδια και επεξηγηματικά κείμενα που εμφανίζει η Εφαρμογή

2 Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με
σκοπό:
i.
ii.

iii.

Να λειτουργεί σωστά η Εφαρμογή
Να παρέχονται υπηρεσίες ειδοποίησης κυκλοφορίας. Για να είναι διαθέσιμη
αυτή η υπηρεσία το Ι.ΜΕΤ. θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη
γεωγραφική σας τοποθεσία.
Να παρακολουθείται η συμπεριφορά σας έναντι ειδοποιήσεων κυκλοφορίας
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα "προφίλ οδηγού" με βάση την οδική συμπεριφορά σας. Ωστόσο, το Ι.ΜΕΤ.
σας διαβεβαιώνει ότι σε καμία περίπτωση δε θα μπορεί να γνωρίζει την
ταυτότητά σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

3 Πληροφορίες για τη Γεωγραφική θέση
Στο βαθμό που η Εφαρμογή προσφέρει υπηρεσίες που πρέπει να γνωρίζουν τη
γεωγραφική σας θέση, το Ι.ΜΕΤ. θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα
για να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Το Ι.ΜΕΤ. δε θα έχει πρόσβαση στη δική σας
γεωγραφική θέση βάσει του GPS σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
4 Ποια δικαιώματα έχετε στα Προσωπικά σας Δεδομένα
Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα δικαιώματα
που έχετε είναι:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

Να γνωρίζετε πως διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και να
ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά.
Να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες στα Προσωπικά σας
Δεδομένα.
Να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν δεν είναι
πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τα οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη
κατάστασή σας, στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων βάσει των
νόμιμων συμφερόντων σας ή τρίτου, οπότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία
των Προσωπικών σας Δεδομένων εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε στη
νομοθεσία.
Να λαμβάνετε και να επαναχρησιμοποιείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε
ηλεκτρονική μορφή για τους δικούς σας σκοπούς και για διαφορετικές
υπηρεσίες χωρίς εμπόδιο στη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης της
μετάδοσης σε κάποιον τρίτο.
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Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα
προσωπικά σας στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής ή εάν τα Προσωπικά Δεδομένα που
έχουμε για εσάς είναι ανακριβή.
Το Ι.ΜΕΤ. συμφωνεί να προστατεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως ορίζεται
στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν
έχετε απορίες ή θέλετε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
άσκησης των δικαιωμάτων σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: cmobilesupport@certh.gr
5 Πώς κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιον
Το Ι.ΜΕΤ. θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i.

ii.

Όταν είναι απαραίτητα σε όργανα ασφαλείας, δικαστές και δικαστήρια,
ρυθμιστικές οντότητες, κυβερνητικές αρχές ή άλλα αρμόδια τρίτα μέρη.
Μπορούμε να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη όταν
το κρίνουμε απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας νομικής ή κανονιστικής
υποχρέωσης ή για να προστατεύσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικά
μας δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, θα μοιραστούμε τις
πληροφορίες σας μόνο όταν είναι απαραίτητο με τους εταίρους του ευρωπαϊκού
έργου C-MobILE και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σωστή παροχή της
Εφαρμογής.
Όταν έχουμε τη σαφή εξουσιοδότησή σας.

6 Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθούμε ένα επίπεδο
ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης ακεραιότητας και
εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων. Αξιολογούμε αυτά τα μέτρα
περιοδικά προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια της διαχείρισης των Δεδομένων.
7 Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη γεωγραφική θέση σας για το
χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ανάλυση της οδικής συμπεριφοράς σας
και το αργότερο ως 31 Μαΐου 2021.
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε να διαγράψουμε εντελώς τα
Προσωπικά σας Δεδομένα από τα συστήματά μας θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για
να αποτρέψουμε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση σε σχέση με τα εν λόγω
δεδομένα.
8 Ασφάλεια
Οι ειδοποιήσεις και τα μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται στην Εφαρμογή δεν
ακυρώνουν τους κανονισμούς του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι κανονισμοί του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από
το τι εμφανίζει η Εφαρμογή.
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9 Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω. Αυτή η
Πολιτική Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές, όταν κρίνεται απαραίτητο. Σε περίπτωση
που τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα σας ενημερώσουμε για τις
αλλαγές. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου έχουν
θεμελιώδη επίδραση στη φύση της διαχείρισης των Δεδομένων ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε.
Ομοίως και στο βαθμό που το Ι.ΜΕΤ. βασίζεται στη συγκατάθεση για την εκτέλεση
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες, θα διασφαλίσουμε ότι θα ζητηθεί η
συγκατάθεσή σας όταν οι προαναφερθείσες αλλαγές ενδέχεται να έχουν ουσιαστικό
αντίκτυπο στην εν λόγω διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

