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Δήλωση Συγκατάθεσης  
για την χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων της Εταιρείας 

«ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, Λ. Μεσογείων αρ. 85, και γραφεία, στην Αθήνα, 
Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526, email: info@heron.gr (επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας 
δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την 
αναζήτηση βέλτιστων και φιλικών προς το περιβάλλον, τρόπων κατανάλωσης ηλεκτρικής ή άλλου είδους ενέργειας, σε 
συνδυασμό με την δημιουργία ευελιξίας του χρήστη να προσαρμόζει την κατανάλωση ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ευρωπαϊκά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα: 
«iFLEX PROJECT», «InterConnect», «BIGG», «I-NERGY», «DECIDE» και «HEART». 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, τα οποία περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την επεξεργασία που 
προβλέπει καθένα από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα κατά τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα, συνοψίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα, ανά ερευνητικό έργο: 

 

# Κατηγορίες Δεδομένων Inter 
Connect 

BIGG DECIDE iFLEX I-NERGY HEART 

1 Δεδομένα ταυτοποίησης συμμετεχόντων 
προσώπων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο και 
e-mail, φύλο) 

    

 

 

2 Δεδομένα κατανάλωσης   ηλεκτρικής 
ενέργειας  

    

 

 
3 Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας 

ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών σε 
επίπεδο πρίζας/ρελέ, π.χ. 
θερμοσίφωνες/θερμαντικά σώματα  

  

 

 

 

 

4 Δεδομένα προερχόμενα από έλεγχο 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  (OΝ/OFF) 
μεγάλων ηλεκτρικών φορτίων σε επίπεδο 
πρίζας/ρελέ   

  

 

 

  

5 Δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας EV  

 

  

  

 

6 Δεδομένα παραγωγής ενέργειας (π.χ. 
φωτοβολταϊκά στην ταράτσα)  

   

   

7 Δεδομένα αισθητήρων «ανάγνωσης» 
οικίας/περιβάλλοντος (θερμοκρασία, 
υγρασία)    

 

 

  

8 Δεδομένα αισθητήρων «ανάγνωσης 
περιβάλλοντος χρήστη» (επαφές πόρτας 
παρουσία χρήστη, φωτισμός )    

 

 

  

9 Προτιμήσεις χρήστη (π.χ. προγράμματα 
θέρμανσης) 

  

 

 

  

10 Δεδομένα συμβολαίου ηλεκτρικής 
ενέργειας (χρεώσεις)  
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Ως προσωπικά δεδομένα, θεωρούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες με την κατάλληλη επεξεργασία δύνανται να 
οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του προσώπου, το οποίο αφορούν. Για την αναλυτικότερη ενημέρωση σας, 
σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία (π.χ. 
περιοδικές μετρήσεις, συλλογή και ανάλυση των δεδομένων), παραπέμπουμε στο «Έντυπο Ενημέρωσης σχετικά με την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων της Εταιρείας». 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους στόχους: 

• Μέτρηση και πρόβλεψη κατανάλωσης ηλεκτρικής (ή άλλου είδους ενέργειας, με σκοπό την ομαδοποίηση των 
δεδομένων και την εξεύρεση αποδοτικότερων και βέλτιστων πρακτικών κατανάλωσης ενέργειας 

• Περιβαλλοντικός έλεγχος, σε συνάρτηση με την ενεργειακή απόδοση 

• Κατάρτιση προφίλ χρήστη, με σκοπό την δημιουργία όσο το δυνατόν αυτόνομης και ευέλικτης διαχείρισης της οικιακής 
κατανάλωσης, ανάλογης με τη συμπεριφορά και τις ανάγκες του τελικού χρήστη 

• Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ιδιωτών 

• Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

• KPI υπολογισμοί 

Η συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων θα διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, σε κεντρικό σημείο 
εξυπηρέτησης (server) της Εταιρείας, το οποίο βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για την επεξεργασία τους δεν θα 
χωρεί περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτες, εκτός Ε.Ε. χώρες. 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, το οποίο προσδιορίζεται 
ειδικότερα από το χρονοδιάγραμμα εκάστου ερευνητικού έργου, ή για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των 
στατιστικών σκοπών των ως άνω ερευνητικών προγραμμάτων. Οι δημοσιεύσεις που θα συνοδεύουν την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων θα περιλαμβάνουν πλήρως ανωνυμοποιημένα δεδομένα, και υπό την 
προϋπόθεσή της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας. 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να αποχωρήσετε από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Η 
ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό 
διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, καθώς και οποιοδήποτε 
άλλο δικαίωμά σας, περιγράφεται λεπτομερώς στο Έντυπο Ενημέρωσης, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό αίτημα στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: herondpo@gr.andersenlegal.com  
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