Δήλωση Ιδιωτικότητας
Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
πλαίσιο της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»
A. Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:
i. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα «χρηστών» της
υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:
•

Αυθεντικοποίηση «χρηστών» υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»
o Αυθεντικοποίηση του «Δικαιούχου» με τα διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
TAXISnet

•

Παροχή της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»
o Απρόσκοπτη λειτουργία του «ιστοτόπου» και της υπηρεσίας του «Φοιτητικού
Στεγαστικού Επιδόματος»
o Τεχνική υποστήριξη προς τους «χρήστες» της υπηρεσίας του «Φοιτητικού Στεγαστικού
Επιδόματος»
o Φιλική και εύκολη προς τον «χρήστη» λειτουργία του «ιστοτόπου»
o Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών του
«Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος»
o Απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας του «Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος» προς
τους «χρήστες»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των «χρηστών» στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»
αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο
μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε
φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών,
είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που
απαιτείται και αναφέρεται παρακάτω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και
επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής (βλ. παρακάτω «Χρονική διάρκεια
διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»).
Β. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στην κατηγορία
των χρηστών: «Δικαιούχοι»
i.
•

Για την Αυθεντικοποίηση των «χρηστών» της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό
Επίδομα»

Η αυθεντικοποίηση των «Δικαιούχων» της υπηρεσίας «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα»
παρέχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τα διαπιστευτήρια που έχουν
χορηγηθεί στον «Δικαιούχο» για την είσοδό του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Με
αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των «Δικαιούχων» που χρησιμοποιούν την υπηρεσία
«Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα», το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνει μέσω

της ως άνω αυθεντικοποίησης και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα:
o Για τον «Δικαιούχο Γονέα/Κηδεμόνα»:
▪ Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
▪ Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
▪ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
▪ Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
▪ Ημερομηνία Γέννησης
▪ Υπηκοότητα
o Για τον «Δικαιούχο Φοιτητή»:
▪ Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
▪ Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
▪ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
▪ Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
▪ Ημερομηνία Γέννησης
▪ Υπηκοότητα
ii.
•

Για την Υποβολή/Επεξεργασία της αίτησης
Για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος στην υπηρεσία «Φοιτητικό
Στεγαστικό Επίδομα» το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται τα
ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
o Για τον «Δικαιούχο Γονέα/Κηδεμόνα»:
▪ Πατρώνυμο
▪ Μητρώνυμο
▪ ΔΟΥ
▪ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
▪ Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
▪ Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
▪ Διεύθυνση Κύριας Κατοικίας
▪ Ημερομηνία Γέννησης
▪ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου έτερου γονέα
▪ Όνομα έτερου γονέα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
▪ Επώνυμο έτερου γονέα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
▪ Οικογενειακή κατάσταση
▪ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου μισθωτή
▪ Κωδικός μισθωτηρίου συμβολαίου
▪ Διεύθυνση μισθωμένης κατοικίας
▪ Χρονική διάρκεια μίσθωσης
▪ Εισοδηματικά στοιχεία για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα
▪ Περιουσιακά στοιχεία για την συνολική ακίνητη περιουσία
o Για τον «Δικαιούχο Φοιτητή»:
▪ Πατρώνυμο
▪ Μητρώνυμο
▪ ΔΟΥ
▪ Αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας
▪ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
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iii.

Όνομα, όπως επιστρέφεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας
Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας
Διεύθυνση κύριας κατοικίας
Ίδρυμα φοίτησης
Σχολή φοίτησης
Τμήμα φοίτησης
Έτος εισαγωγής στο Ίδρυμα φοίτησης
Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Όνομα, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Επώνυμο, όπως επιστρέφεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Έτος γέννησης
Υπηκοότητα
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου έτερου γονέα
Όνομα έτερου γονέα
Επώνυμο έτερου γονέα
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου μισθωτή
Κωδικός μισθωτηρίου συμβολαίου
Διεύθυνση μισθωμένης κατοικίας
Χρονική διάρκεια μίσθωσης
Οικογενειακή κατάσταση
Εισοδηματικά στοιχεία για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα
Περιουσιακά στοιχεία για την συνολική ακίνητη περιουσία

Για την χορήγηση του επιδόματος

•

Για την χορήγηση του επιδόματος από την υπηρεσία «Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα» το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα:
o Για τους «Δικαιούχους»:
▪ Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
▪ Αριθμός κινητού τηλεφώνου
▪ E-mail

Γ. Χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα προσωπικά δεδομένα της κατηγορίας των χρηστών «Δικαιούχοι» της υπηρεσίας «Φοιτητικό
Στεγαστικό Επίδομα» διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους
προορίζονται στο πλαίσιο της ως άνω παρεχόμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρονικό διάστημα
που θεωρείται εύλογο για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, συμπεριλαμβανομένου και του
αναγκαίου χρονικού διαστήματος για την άσκηση τυχόν ελέγχων στους οποίους υπόκειται η
υπηρεσία και μέχρι να κριθούν αμετάκλητα τυχόν ενστάσεις ή άλλες αξιώσεις των χρηστών με την
επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλεπόμενων ρυθμίσεων από την ισχύουσα νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δ. Πρόσβαση στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος

Πρόσβαση στα δεδομένα των αιτήσεων έχουν ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα:
•
•

οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων για τις ανάγκες αξιολόγησης των αιτήσεων των
δικαιούχων που αφορούν το κάθε Ίδρυμα
η Διεύθυνση Ακαδημαϊκής και Οργανωτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
παρακολούθηση της διαδικασίας και την εξυπηρέτηση των αρμόδιων υπηρεσιών των
Ιδρυμάτων

