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Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
Κηφισίας 1-3,  Αμπελόκηποι,  ΤΚ 115 23 Αθήνα             Ιστοτόπος: www.dpa.gr 
Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 Το παρόν έντυπο συνοδεύει το Έντυπο 3.0 της γνωστοποίησης συστήματος βιντεοεπιτήρησης. 

 
Οδηγία 1/2011 Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης 

 
(Υπέχει και θέση αίτησης αδείας για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων) 

 
Οδηγίες: 1.Η ένδειξη “*” σημαίνει ότι συμπληρώνεται από την  Υπηρεσία. 2. Όπου απαιτείται σημειώστε “Χ” στο αντίστοιχο τετράγωνο. 3. Η ένδειξη “**” 
σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία χρήζει ιδιαίτερης εξέτασης από την Αρχή.   

 

Ι. Κατηγορία υπευθύνου επεξεργασίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπός του δηλώνει ρητά ότι εμπίπτει στην εξής κατηγορία (μία η περισσότερες): 

  1. Συγκρότημα κατοικιών ή γραφείων (άρθρο 15 Οδηγίας 1/2011) 

  2. Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (άρθρο 16 Οδηγίας 1/2011) 

   3. Ξενοδοχειακή μονάδα (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ.) (άρθρο 17 Οδηγίας 1/2011) 

   4. Σχολείο ή άλλος χώρος που δραστηριοποιούνται ανήλικοι (π.χ. φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί)  

 (άρθρο 18 Οδηγίας 1/2011) 

   5. Εμπορικό κέντρο – κατάστημα – επιχείρηση (συμπεριλαμβάνονται εστιατόρια/μπαρ/χώροι αναψυχής)  

 (άρθρο 19 Οδηγίας 1/2011) 

   6. Νοσοκομείο – κλινική – ιατρείο – φυσικοθεραπευτήριο – διαγνωστικό κέντρο – λοιποί χώροι παροχής υπηρεσιών 

 υγείας (άρθρο 20 Οδηγίας 1/2011) 

   7. Μουσείο – Αρχαιολογικός χώρος (άρθρο 21 Οδηγίας 1/2011) 

   8. Γήπεδο – Αθλητική εγκατάσταση (άρθρο 22 Οδηγίας 1/2011) 

   9. Δημόσιος χώρος στάθμευσης (άρθρο 23 Οδηγίας 1/2011) 

  10. Πρατήριο υγρών καυσίμων (άρθρο 24 Οδηγίας 1/2011) 

  11.Χώρος λατρείας ή ταφής (εκκλησία, κοιμητήριο κτλ.) (άρθρο 25 Οδηγίας 1/2011) 

  12. **Άλλο (Προσδιορίστε, υποβάλλοντας και όποια συμπληρωματικά στοιχεία κρίνετε απαραίτητα)  

 
        
      
      
      
      
      

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IΙ. Προϋποθέσεις νομιμότητας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης: 

Πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στα άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 1/2011 
(Προσοχή: Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται μη νόμιμη επεξεργασία)  

Ανάλογα με την κατηγορία που δηλώθηκε στο I, πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας του  αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας 1/2011 
(Προσοχή: Η μη συμμόρφωση  συνεπάγεται μη νόμιμη επεξεργασία)  

(Εφόσον καλύπτει και χώρους εργασίας), πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 1/2011 (Προσοχή: 
Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται μη νόμιμη επεξεργασία) 

(Σημείωση: Η εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων νομιμότητας είναι υποχρεωτική – παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη τους από 
την Οδηγία 1/2011 και τη συμμόρφωση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης με αυτές).  

http://www.dpa.gr/
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    Αρμόδιο φυσικό πρόσωπο έναντι της Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για συμπληρωματικές πληροφορίες: 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Ν.2472/97 ότι τα παραπάνω είναι αληθή.  

   Ημερομηνία        

   Ο Υπεύθυνος  Επεξεργασίας:       

   Υπογραφή          Σφραγίδα:  

Στοιχεία Παραλήπτη Γνωστοποίησης / Αίτησης: (Συμπληρώνεται από την υπηρεσία) 

*176. Επώνυμο:         *177. Κωδικός: 

*178. Όνομα:          Ημερομηνία: _________________ 

                                    Υπογραφή  ____________________ 

172. Επώνυμο :       

173. Όνομα:       

174. Τηλέφωνο:       

175. Ηλεκτρονική διεύθυνση:       


