Πολιηική Πποζηαζίαρ Πποζωπικών Δεδομένων

I. Γενικά
Με ηελ παξνύζα δήισζε ην ζσκαηείν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΚΟΜΟΤ» απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζή ζαο πεξί ηνπ ηξόπνπ, κε ηνλ νπνίν
ρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ λνκίκσο δηαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη. Καηά ηελ επεμεξγαζία
ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, ην ζσκαηείν καο δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη λα
ζέβεηαη ηα πεγάδνληα από ηελ εζληθή θαη ππεξεζληθή λνκνζεζία δηθαηώκαηά ζαο.
Πξνζσπηθά δεδνκέλα ζεσξνύληαη νη πιεξνθνξίεο εθείλεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πξόζσπν (ππνθείκελν δεδνκέλσλ), ην νπνίν κπνξνύλ λα ηαπηνπνηήζνπλ.
εκεηώλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο.
Η αξρή απηή επηβάιιεη ζην ζσκαηείν καο, σο ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
πνπ ρεηξίδεηαη, λα επεμεξγάδεηαη κόλν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ζπιινγήο ηνπο θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ ίδην
ζθνπό.
ΙΙ. Καηηγοπίερ δεδομένων
Σα δεδνκέλα πνπ επεμεξγαδόκαζηε εμαξηώληαη από ην είδνο ηεο ππεξεζίαο/ ζύκβαζεο ηνπ
ζσκαηείνπ κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη ην ζθνπό ηεο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ ζε αλήιηθνπο καζεηέο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο
έληππεο αίηεζεο, ε νπνία ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά από ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ηνπ αλειίθνπ
ππνςεθίνπ. Με ηελ ελ ιόγσ αίηεζε ην ζσκαηείν λνκίκσο ιακβάλεη γλώζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ θαησηέξσ ζθνπώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Πέξαλ ηεο αίηεζεο, ελδέρεηαη λα
απαηηείηαη θαη ε πξνζθόκηζε επηπιένλ ζηνηρείσλ ησλ αλήιηθσλ καζεηώλ ή ησλ γνλέσλ/ θεδεκόλσλ
ηνπο, ηα νπνία επίζεο ζπιιέγνληαη θαη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο θαησηέξσ αλαιπόκελνπο ζθνπνύο.
Προζωπικά και Εκπαιδεσηικά Σηοιτεία
πιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε:
• Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ αηηνύλησλ αλειίθσλ, θαζώο θαη ησλ
γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ απηώλ (πρ. όλνκα, επώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν,
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ) πξνθεηκέλνπ λα ζαο ηαπηνπνηήζνπκε θαη λα έξζνπκε ζε επαθή καδί
ζαο, όηαλ ρξεηαζηεί γηα ιόγνπο ζρεηηθνύο κε ηελ αίηεζή ζαο.
• Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ αλειίθσλ καζεηώλ, ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα ρνξεγεζεί ε
ππνηξνθία (πρ. όλνκα, επώλπκν, ειηθία, ηάμε), πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ηαπηνπνηήζνπκε θαη λα
βξνύκε ην θαηάιιειν πξόγξακκα αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Σα δεδνκέλα
απηά ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε κε άθξα πξνζνρή, θαζώο αλαθέξνληαη ζε αλειίθνπο
θαη έπεηηα από ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ/ θεδεκόλσλ ηνπο, νη νπνίνη καο ηα παξέρνπλ
κέζσ ηεο αίηεζεο πνπ ζπλππνγξάθνπλ.
• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη κέρξη ηώξα νη ππνςήθηνη, κε ηηο
καζεζηαθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη ηελ πξόνδό ηνπο (πρ δηπιώκαηα μέλσλ γισζζώλ, βαζκνί,
ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαζεγεηώλ, επηδόζεηο, δηαθξίζεηο). Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη
απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηα πξνζόληα ησλ καζεηώλ θαη ηελ ηθαλόηεηά

•

ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζε έλα από ηα απαηηεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ππνηξνθηώλ.
Πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε καζεηή ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα, ζηα νπνία έρεη θιίζε θαη ηπρόλ άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθεί (πρ. αζιεηηθέο, κνπζηθέο, θαιιηηερληθέο). Οη πιεξνθνξίεο απηέο
είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα αμηνινγήζνπκε ην επίπεδν ηνπ θάζε ππνςεθίνπ θαη
αθεηέξνπ λα εληνπίζνπκε ην πξόγξακκα ππνηξνθίαο εθείλν πνπ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζόηεξν
ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηνπ επηηξέπεη λα εμειίμεη ηηο δεμηόηεηέο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
ελδέρεηαη κεηά από ξεηή ζπγθαηάζεζή ζαο, αλαθαινύκελε θαηά πάληα ρξόλν, λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ζαο απνζηέιινπκε ελεκεξσηηθά έληππα γηα δξαζηεξηόηεηεο
ζρεηηθέο κε ηα ελδηαθέξνληά ζαο (short courses, summer courses etc).

Οικονομικά Σηοιτεία
Πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο πιήξνπο ππνηξνθίαο ή λα αμηνινγεζεί
ηπρόλ ηθαλόηεηα ησλ αηηνύλησλ λα θαιύςνπλ κέξνο ησλ δηδάθηξσλ (κεξηθή ππνηξνθία), ην ζσκαηείν
καο ελδέρεηαη λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε:
•
•
•
•

Πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κόλν γηα ηξίηεθλνπο, πνιύηεθλνπο, κέιε
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο θαη αλήιηθα ηέθλα κε ζαλόληεο γνλείο
Εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα γηα ην πξνεγνύκελν ηεο αίηεζεο θνξνινγηθό έηνο
Αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο (Έληππν Ε1) γηα ην πξνεγνύκελν ηεο αίηεζεο
θνξνινγηθό έηνο
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αηηνύλησλ ή ησλ ηέθλσλ/ θεδεκνλεπνκέλσλ (Έληππν Ε9)

Ειδικές καηηγορίες προζωπικών δεδομένων
Καηόπηλ εθηελνύο ελεκέξσζήο ζαο θαη παξνρήο ηεο ξεηήο θαη αλεπηθύιαθηεο ζπγθαηάζεζήο ζαο
επεμεξγαδόκαζηε ηηο εμήο θαηεγνξίεο επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ:
•

•

Δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ αλήιηθσλ καζεηώλ (πρ ύπαξμε πξνβιεκάησλ πγείαο
παζνινγηθώλ ή ςπρνινγηθώλ, αλάγθε ζπρλήο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο, ρνξήγεζε θαξκάθσλ
κε ηαηξηθή ζπληαγή, ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, αιιεξγίεο θ.α.). Σα δεδνκέλα απηά
ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκεζα απνθιεηζηηθά πξνο αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ καζεηώλ
γηα θνίηεζε ζε έλα από ηα θνιιέγηα, όπνπ νη ππόηξνθνη πξόθεηηαη λα θνηηήζνπλ θαη γηα
εμεύξεζε ηνπ ηδξύκαηνο πνπ ηθαλνπνηεί πεξηζζόηεξν ηεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
καζεηή.
Ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηώλ,
όηαλ πξόθεηηαη λα ρνξεγεζεί ππνηξνθία ζε ζξεζθεπηηθό εθπαηδεπηηθό ίδξπκα

εκεηώλεηαη όηη ηα δεδνκέλα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πθίζηαληαη επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά θαη κόλν
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπώλ θαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζθνπνύο
δηαθνξεηηθνύο, παξά κόλν κε ηε ξεηή ζαο ζπγθαηάζεζε ή όηαλ ηνύην απαηηείηαη από ηελ θείκελε
εζληθή θαη ππεξεζληθή λνκνζεζία. Είλαη επίζεο δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα απηά γηα
ζηαηηζηηθνύο θαη άιινπο ζθνπνύο, κόλν κεηά από ηελ αλσλπκνπνίεζή ηνπο θαη ρσξίο κε θαλέλαλ
ηξόπν λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζή ηνπο κε ην ππνθείκελν, ζην νπνίν αλήθνπλ. Σν ζσκαηείν καο
δεζκεύεηαη λα ζέβεηαη ην απόξξεην ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη κε πιήξε
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ αξρή ηεο ερεκύζεηαο. Σξίηα κέξε είλαη δπλαηόλ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ

δεδνκέλσλ απηώλ, κόλν εάλ απηό απαηηείηαη από ην ζθνπό ηεο ρνξήγεζεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
(πρ. εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, όπνπ πξόθεηηαη λα θνηηήζεη ν καζεηήο) θαη κεηά από θαηάιιειε
ελεκέξσζή ζαο.
ΙΙΙ. Χπονικό διάζηημα
Δηαηεξνύκε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα όζν δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ,
γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθαλ, εθηόο αλ εθ ηνπ λόκνπ απαηηείηαη κεγαιύηεξν δηάζηεκα δηαηήξεζεο (πρ
πξνο απόδεημε ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ, ελεκέξσζε θνξνινγηθώλ αξρώλ γηα ην έξγν καο, επηθνηλσλία
κε ην θνιιέγην όπνπ ζα θνηηήζεη ν εθιεγείο).
Εηδηθόηεξα, δηαηεξνύκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ λνκίκσο έρνπκε ζπιιέμεη, κέρξη ηε ξεηή
άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ζαο γηα δηαγξαθή ηνπο.
Δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα λα έρνπκε πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαη λα ζαο
απνζηέιινπκε ελεκεξσηηθά κελύκαηα πνπ ζεσξνύκε όηη ζαο ελδηαθέξνπλ, έσο ηε ξεηή πξνηξνπή ζαο
πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγεζεί ππνηξνθία είλαη δπλαηόλ λα δηαηεξήζνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάζνπκε ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζην κέιινλ ή
ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε δηαδηθαζία επηινγήο επηιαρόλησλ. Ιδίσο, δηαηεξνύκε ηα πξνζσπηθά ζαο
ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξώζνπκε ζέζεηο καζεηώλ, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ θάπνην θώιπκα θαη
δελ κπόξεζαλ λα ιάβνπλ ηελ ππνηξνθία παξά ηελ αξρηθή ρνξήγεζή ηεο ζε απηνύο (αλαπιεξσκαηηθέο
ζέζεηο).
Είλαη δπλαηόλ, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ηεο ππνηξνθίαο, λα δεηείηαη αλά πεξηόδνπο από ην
ζσκαηείν ε αλαλέσζε/ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί.
IV. Αζθάλεια
Σν ζσκαηείν καο έρεη ιάβεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη ηελ ερεκύζεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί θαη
επεμεξγάδεηαη. Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα
επεμεξγάδεηαη εμεηδηθεπκέλν θαη θαηαιιήισο
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εγγπάηαη ηελ αζθάιεηά ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ, παξά ηα πςειήο πξνζηαζίαο κέηξα αζθαιείαο πνπ έρνπκε ιάβεη, ππάξμεη έλδεημε
πξνζβνιήο ή παξαβίαζεο απηώλ, είηε απηή πξνέξρεηαη από ηα όξγαλα θαη ηνπο ππαιιήινπο καο, είηε
από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, ην ζσκαηείν καο πξνβαίλεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ζηελ άκεζε
ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ γλσζηνπνίεζε ηεο παξαβίαζεο ζηελ Εζληθή
Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ από θνηλνύ λα δξάζνπλ πξνο
ηελ απνηξνπή, άιισο ην κεηξηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.
Ιδηαίηεξα, επεηδή κεγάιν κέξνο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγαδόκαζηε αθνξά αλειίθνπο,
είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη ην ζσκαηείν καο θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαθπιάηηεη θαη λα ηα πξνζηαηεύεη
V. Μεηαβίβαζη πποζωπικών δεδομένων ζε ηπίηοςρ
Σν ζσκαηείν καο θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα αζθαιή θαη λα πξνζηαηεύζεη ην απόξξεηό ηνπο. Σα δεδνκέλα πνπ λνκίκσο ζπιιέγνπκε θαη
δηαηεξνύκε, πθίζηαληαη επεμεξγαζία από ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό καο, ην νπνίν
δεζκεύεηαη λα ζέβεηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη λα δηαθπιάηηεη ηελ πξνζηαζία ηνπο.
Όηαλ ηνύην επηηξέπεηαη λνκίκσο, θαη κόλν κεηά από ελδειερή ελεκέξσζή ζαο, είλαη δπλαηόλ λα
δηαβηβάζνπκε κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ν ζθνπόο ηεο παξνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, εμαζθαιίδνπκε ην απόξξεην ησλ δεδνκέλσλ

ζαο κε ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλεηηθά ερεκύζεηαο, κεραληζκνύο αζθαιείαο θαη θάζε άιιν πξόζθνξν
κέηξν.
Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, απιά ή επαίζζεηα δύλαηαη λα κεηαβηβαζζνύλ:
• ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, όπνπ πξόθεηηαη λα θνηηήζνπλ νη καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο ζα
ρνξεγεζνύλ νη ππνηξνθίεο
• ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, ε νπνία ζα θξίλεη ηνπο θαθέινπο ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγήζεη εάλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο
Όηαλ απηό επηηξέπεηαη λνκίκσο, θαη πάληα πξνο εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ παξνρήο, ήηνη ηε ρνξήγεζε
ηεο ππνηξνθίαο θαη ηε θνίηεζε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, είλαη δπλαηόλ ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ καο παξέρεηε λα κεηαβηβαζζνύλ ζε ρώξεο εθηόο ηνπ Επξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.). Ελδέρεηαη επίζεο λα ππνβιεζνύλ ζε επεμεξγαζία από πξόζσπα πνπ
ιεηηνπξγνύλ εθηόο ηνπ Ε.Ο.Υ. Ελδεηθηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ ησλ καζεηώλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ρσξώλ εθηόο ηνπ Ε.Ο.Υ., όπνπ πξόθεηηαη λα
θνηηήζνπλ. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ιακβάλνπκε όια ηα θαηάιιεια κέηξα, όπσο είλαη νη
ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο θαη ε ηήξεζε εγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ, γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη ηα
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα είλαη αζθαιή θαη επεμεξγάδνληαη κε λόκηκν ηξόπν.
VI. Δικαιώμαηα ςποκειμένων
Είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη ην ζσκαηείν καο επηδεηθλύεη ηε δένπζα πξνζνρή ζε
θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη. Παξακέλνπκε απνιύησο
ζπκκνξθσκέλνη κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απηή καο
επηβάιιεη. ηελ παξνύζα ελόηεηα κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε αλαιπηηθώο γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ ζαο
παξέρνληαη εθ ηνπ λόκνπ σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη ην ζσκαηείν καο.
Φξνληίδνπκε λα επηδεηθλύνπκε ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηά ζαο θαη λα
αληαπνθξηλόκαζηε ζε θάζε λόκηκν, ζρεηηθό αίηεκά ζαο. Εηδηθόηεξα, δηθαηνύζηε αλά πάζα ζηηγκή λα
αηηεζείηε ηελ άζθεζε ελόο εθ ησλ θαησηέξσ δηθαησκάησλ:
•
•
•
•
•
•

Σν δηθαίσκα πξόζβαζεο θαη ελεκέξσζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Σν δηθαίσκα δηόξζσζεο, ζπκπιήξσζεο θαη επηθαηξνπνίεζήο ηνπο
Σν δηθαίσκα δηαγξαθήο (δηθαίσκα ζηε ιήζε)
Σν δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηε κεηαθνξά θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέσλ
Σν δηθαίσκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο
Σν δηθαίσκα άξζεο ηεο δνζείζεο ζπγθαηάζεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή απνηειεί ηε λνκηθή
βάζε ηεο επεμεξγαζίαο

Σα αλσηέξσ δηθαηώκαηα κπνξείηε λα αζθήζεηε θνηλνπνηώληαο ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο, κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ εηαηξεία καο, ε νπνία ζα ζαο ελεκεξώζεη ακειιεηί ζρεηηθά κε ηελ πνξεία
θαη ηελ εμέιημή ηνπ. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζσκαηείνπ καο κπνξείηε λα βξείηε αλαιπηηθά
θαησηέξσ.
VII. Δικαίωμα καηαγγελίαρ
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην ζσκαηείν καο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα
δηαθπιάηηεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη. Εάλ σζηόζν αληηιεθζείηε
νπνηαδήπνηε έλδεημε παξαβίαζεο απηώλ ή ζειήζεηε γηα νηνλδήπνηε ιόγν λα δηακαξηπξεζείηε ζρεηηθά
κε ηνλ ηξόπν ή ηηο ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο ηνπο, παξαθαιείζηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο θαη λα καο
ελεκεξώζεηε ζρεηηθά. Δεζκεπόκαζηε λα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ην αίηεκά ζαο θαη λα πξνζπαζήζνπκε

λα βξνύκε ιύζε ζε απηό.
Επηπιένλ, δηαηεξείηε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεηε θαηαγγειία ελώπηνλ ηεο Εζληθήο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, εάλ ζεσξείηε όηη ζπληειέζηεθε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ
ζαο σο ππνθεηκέλσλ ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ θαηά ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο από
ην ζσκαηείν καο.

VIII. Σηοισεία επικοινωνίαρ ζωμαηείος (Υπεύθςνος επεξεπγαζίαρ)
Επσλπκία: UWC Greece - Αληώλεο Μαιαθηάξεο
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