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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ) 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών 
Διεύθυνση :ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ 
Ε- mail : info@lede.gr 
Τηλ. : 210-8822076  Fax  210-8822914 
 

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σκοπός συλλογής τους 
 Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας στον Λ.Ε.Δ.Ε. και των αιτήσεων παροχής 
οικονομικής ενίσχυσης σας ζητάμε διάφορα προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο, το 
πατρώνυμο, τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και τον ΑΜ σας, την διεύθυνση της επαγγελματικής σας 
έδρας , τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλ. επικοινωνίας, e-mail επικοινωνίας) τον ΑΜΚΑ σας, το ΑΦΜ 
σας, την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο, που ενδέχεται να εντάσσεται στην 
κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ,όπως αυτά ορίζονται στο α. 9 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις), και συνδέεται με την υποβολή και τη αξιολόγηση της 
αίτησης εγγραφής και παροχής οικονομικής ενισχύσεως σε εσάς.  
Νομιμοποιητική βάση των παραπάνω πράξεων επεξεργασίας αποτελεί η συμμετοχή σας στον Λ.Ε.Δ.Ε. 
και η εξυπηρέτηση των σκοπών του βάσει τoυ άρθρου 6 παρ 1 στοιχ. στ του Γενικού Κανονισμού της 
ΕΕ 2016/679.         
 Η τήρηση των πληροφοριών που συλλέγονται με σκοπό την εγγραφή σας στον Λ.Ε.Δ.Ε. και 
πληροφορίες αναφορικά με τις εισφορές ενός μέλους, οι οποίες επικαιροποιούνται,  αποτελεί νόμιμη 
υποχρέωση μας, και διατηρούνται για διάστημα είκοσι (20) ετών μετά τη διαγραφή σας από το 
Μητρώο μας. Όσον αφορά στις συμπληρωματικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς με σκοπό 
την παροχή οικονομικής ενίσχυσης, όπως είναι για παράδειγμά οι ιατρικές βεβαιώσεις, αποτελούν 
απαραίτητες πληροφορίες στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του Λ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν 
αποκλειστικά τα μέλη του (α.9 παρ. 2 στοιχ. δ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679)  και τηρούνται σε 
αρχείο από εμάς βάσει των διατάξεων του ΑΚ για την παραγραφή αξιώσεων (α.250 ΑΚ) για διάστημα 
πέντε (5) ετών από την αξιολόγηση της εκάστοτε αίτησης. 
 Η επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας, την υποβολή και 
την αξιολόγηση της αίτησης σας και την παροχή σε εσάς οικονομικής ενίσχυσης, όπως επίσης και την 
επικοινωνίας μας μαζί σας. 
 

Τα δικαιώματα σας 
 Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν 
πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν.  
Επίσης, έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διόρθωσης και διαγραφής των 
προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς 
σύμφωνα με την παρούσα. Επιπροσθέτως διαθέτετε το δικαίωμα να λάβετε (δικαίωμα στη 
φορητότητα) τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα μεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας 
χωρίς καμία αντίρρηση μας. Περαιτέρω,  μπορείτε να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας 
δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο 
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επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον καθώς και στη δημιουργία των εξατομικευμένου προφίλ 
χρήσης.   
 Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με επιστολή στην 
ταχυδρομική διεύθυνση ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@lede.gr 
 Διαθέτετε, ακόμη, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα και www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η εκ μέρους 
μας επεξεργασία των προσωπίδων σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και διαβίβαση τους 
 Ο Λ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να 
αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη 
νόμιμο τρόπο. Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, 
περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. 
 Η συλλογή, η επεξεργασία και η πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται σε όσους 
εργαζομένους, και άλλους συνεργάτες μας απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα 
επαγγελματικά καθήκοντά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι μας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα 
σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους 
εμπιστευτικότητας.  
 Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις απαραίτητες επί της αίτησης συμμετοχής σας στον Λ.Ε.Δ.Ε. 
και της παροχής  σε εσάς οικονομικής ενίσχυσης,  ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και στον Πρόεδρο του. 
 Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν 
χρήση για άλλους σκοπούς. 
 


