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Αιεμαλδξνύπνιεο» κε δηαθξηηηθό ηίηιν
«Νίθε»
Παξαθαιώ, όπσο θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ
λα ζπκκεηάζρσ ζην πξόγξακκα βαζηθήο
θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο δηακεζνιαβεηώλ
ηνπ ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην ΕΛΚΕΔ/
ADR Hellenic Center πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ
Αιεμαλδξνύπνιε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021 δηα
δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο on line εθπαίδεπζε,
ζύκθσλα
κε
ηα
πξνβιεπόκελα
ζην
Ν.4640/2019.
Καηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ:
1) Απόζπαζκα
πνηληθνύ

κεηξώνπ

πνπ απνδεηθλύεη όηη δελ ζπληξέρνπλ ηα
θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3528/2007 (Α
26) θαη
2) Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ
ηξηηνβάζκηαοεθπαίδεπζεο ή ηζόηηκν ηίηιν
ζπνπδώλ θνξέααγλσξηζκέλνπ θύξνπο ηεο
αιινδαπήο (άξζξν12 παξ.1 ηνπ
Ν.4640/2019)

Facebook: ................................

Επίζεο όηη κε αηνκηθή κνπ επζύλε δειώλσ όηη:
α) Πιεξώ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ θύθιν βαζηθήο
εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηώλ ζύκθσλα κε ην Ν. 4640/2019.
β) Η πξνηεξαηόηεηα κνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ αλσηέξσ θύθιν εθπαίδεπζεο
ζα θαζνξηζηεί από ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο παξνύζαο Αίηεζεο - Δήιωζεο θαη
ππό ηελ πξνϋπόζεζε πξνεγνύκελεο θαηαβνιήο ηωλ δηδάθηξωλ, πνπ έρνπλ
νξηζηεί από ην «ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ», όπσο απηό πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό
θαηαβνιήο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό.

γ) Πξνο απόδεημε ησλ ππό 1 & 2 ζα πξνζθνκίζσ κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηνπ θύθινπ βαζηθήο εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηώλ, απόζπαζκα πνηληθνύ
κεηξώνπ θαζώο θαη ηίηιν ζπνπδώλ αλώηαηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο
εκεδαπήο ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, λόκηκα
αλαγλσξηζκέλνπ.
δ) Έρσ ελεκεξσζεί όηη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
100 σξώλ ( εμ απνζηάζεσο θαη δηα δώζεο ) είλαη ππνρξεωηηθή. ε πεξίπησζε έζησ
θαη κίαο απνπζίαο κνπ δελ ζα θαηαζηεί δπλαηό λα ιάβσ βεβαίσζε επηηπρνύο
ζπκκεηνρήο κνπ ζηνλ θύθιν.
ε) Έρσ ελεκεξσζεί όηη ην «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.» δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα καηαηώζεη ή λα
αλαβάιεη ηελ έλαξμε ηνπ θύθινπ βαζηθήο εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηώλ, πνπ
έρεη πξνγξακκαηίζεη, ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ γηα ηνλ ίδην θύθιν
είλαη κηθξόηεξνο ησλ -21- ή ζε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε παξνρή
ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
ζη) Έρσ ελεκεξωζεί από ην «IN.ΚΑ.Δ.Α.» γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνβαίλεη
ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ α. 13 ηνπ Γεληθνύ
Καλνληζκνύ ηεο ΕΕ 2016/679.
δ) Παξέρσ ηε ξεηή κνπ θαη αλεπηθύιαθηε ζπγθαηάζεζε ζην ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. θαη ζην
ΕΛΚΕΔ/ADR Hellenic Center λα ζπιιέμεη θαη λα απνζεθεύζεη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό
από ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο
επίδνζεο κνπ.
ε) Επηζπκώ λα κνπ απνζηέιιεηε ζηελ ειεθηξνληθή κνπ δηεύζπλζε (e-mail),
ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. θαη ηνπ ΕΛΚΕΔ (ADR
Hellenic Center) θαη, ελ γέλεη, γηα ηνλ ζεζκό ηεο Δηακεζνιάβεζεο.
ζ) Έρσ ελεκεξσζεί όηη απαγνξεύεηαη, ε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ήρνπ ή/θαη
εηθόλαο ηνπ ειεθηξνληθά κεηαδηδόκελνπ
καζήκαηνο/εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κεηαδίδεηαη ειεθηξνληθά.Σπρόλ
παξάλνκε θαηαγξαθή επηζύξεη ηηο θπξώζεηο ηνπ άξ.38 Ν.4624/2019.
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Με ηηκή
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
Ιλζηηηνύην Καηάξηηζεο Δηακεζνιαβεηώλ Αιεμαλδξνύπνιεο κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν
«Νίθε»
Δηεύζπλζε : Λεσθ. Αιεμάλδξνπ 46, Αιεμαλδξνύπνιε
E-mail : info@)adrhellenic.com
Σει.: 2310538919, 6977269901
Σν Ιλζηηηνύην Καηάξηηζεο Δηακεζνιαβεηώλ Αιεμαλδξνύπνιεο (ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ), θαηαλνεί
πιήξσο ηε ζεκαζία πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ. Με ην παξόλ ζαο
ελεκεξώλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηπρόλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάζνπκε από εζάο. πιιέγνπκε,
επεμεξγαδόκαζηε θαη απνζεθεύνπκε, ζε ειεθηξνληθή θαη έγραξηε κνξθή, ηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο πεξί
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ Καλνληζκό ηεο ΕΕ 2016/679 ( «Γεληθόο Καλνληζκόο
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ» ), σο εθάζηνηε ηζρύνπλ, θαη ζύκθσλα κε ηνπο
θαησηέξσ όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο:
πιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ θαη ζθνπόο ζπιινγήο ηνπο
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ
παξέρεη ην IN.ΚΑΛΑ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Ειιεληθό Κέληξν Ελαιιαθηηθήο Επίιπζεο
Δηαθόξσλ (ΕΛΚΕΔ-ADR Hellenic Center), δεηνύληαη δηάθνξα πξνζσπηθά δεδνκέλα, όπσο ην
νλνκαηεπώλπκν, όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, e-mail , δηεύζπλζε
θαηνηθίαο, ΑΦΜ, επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα, απνζπάζκαηα πνηληθνύ κεηξώνπ θαη αληίγξαθα
ηίηισλ ζπνπδώλ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Ν. 4512/2018. Η ζπιινγή ησλ
αλσηέξσ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο καο. Ννκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο παξαπάλσ επεμεξγαζίαο απνηειεί ε εθηέιεζε
ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο αιιά θαη ε εθ ηνπ Ν. 4640/2019 απνξξένπζα ππνρξέσζε καο
βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 παξ 1 ζηνηρ. β, γ ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ ηεο ΕΕ 2016/679.
Σελ σο άλσ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα ηήξεζε ηνπο ζε αξρείν
αλαιακβάλεη ην Ειιεληθό Κέληξν Ελαιιαθηηθήο Επίιπζεο Δηαθόξσλ (ΕΛΚΕΔ) γηα ινγαξηαζκό
ηνπ ΙΝ.Κ.Α.Δ.Α. θαη κε βάζε απνθιεηζηηθά ηνπο θαησηέξσ ζθνπνύο θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο
ηνπ ΙΝ.Κ.Α.Δ.Α..
Η ηήξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζηα
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ IN.ΚΑΛΑ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ
θαη ηνπ πνηληθνύ ζαο κεηξώνπ, απνηειεί λόκηκε ππνρξέσζε καο θαη δηαηεξνύληαη όζν
ππάξρεη ε βάζεη ηνπ Ν. 4640/2019 ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπο εθ κέξνπο καο, ζύκθσλα πάληα
θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Κεληξηθήο Επηηξνπήο Δηακεζνιάβεζεο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο

ζαο (όλνκα, επώλπκν, e-mail θαη ηειέθσλν) ηα νπνία ηεξνύληαη κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε
ζαο γηα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ ΙΝ.Κ.Α.Δ.Α. θαη ηνπ ΕΛ.Κ.Ε.Δ. θαη γηα λέα ζρεηηθά κε ην ζεζκό
ηεο Δηακεζνιάβεζεο, δηαηεξνύληαη κέρξη λα αλαθαιέζεηε ηε ζπλαίλεζε ζαο. Σα δεδνκέλα
βηληενζθόπεζεο, πνπ ζπιιέγνπκε κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ζαο
ζηηο εμεηάζεηο, δηαγξάθνληαη απζηεξά κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο.
Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία ηδίσο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ζαο, ηελ
ππνβνιή θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηα πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηώλ, όπσο επίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία καο καδί ζαο.
Σα δηθαηώκαηα ζαο
ύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό (ΕΕ) 2016/679 όπσο ηζρύεη, έρεηε δηθαίσκα
ελεκέξσζεο θαη πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ. Επίζεο, έρεηε ην
δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ζαο, ην δηθαίσκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο,
δηόξζσζεο θαη δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο από εκάο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα. Επηπξνζζέησο, δηαζέηεηε ην δηθαίσκα λα
ιάβεηε (δηθαίσκα ζηε θνξεηόηεηα) ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη λα ηα κεηαβηβάζεηε ζε
άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ρσξίο θακία αληίξξεζε καο. Πεξαηηέξσ, κπνξείηε λα
πξνβάιεηε ελαληίσζε θαηά ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηνπο αλαθεξζέληεο ζθνπνύο
αλά πάζα ζηηγκή θαη αλέμνδα.
Γηα λα αζθήζεηε ηα δηθαηώκαηα ζαο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, κε
επηζηνιή ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Λεσθ. Αιεμάλδξνπ 46 ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ή κε
email ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε law@avlogiari.gr.
Δηαζέηεηε, αθόκε, ην δηθαίσκα λα ππνβάιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα θαη www.dpa.gr), εθόζνλ
ζεσξείηε όηη ε εθ κέξνπο καο επεμεξγαζία ησλ πξνζσπίδσλ ζαο δεδνκέλσλ αληίθεηηαη ζηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Πξόζβαζε ζηα πξνζωπηθά δεδνκέλα θαη δηαβίβαζε ηνπο
To IN.ΚΑ.ΔΑ. θαη ην ΕΛ.Κ.Ε.Δ. εθαξκόδνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά
κέηξα πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ απώιεηα, κεηαβνιή, απνθάιπςε θαη
ρξήζε ή πξνζπέιαζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο κε κε λόκηκν ηξόπν. Η πξόζβαζε ζην αξρείν δελ
είλαη δπλαηή ζε ηξίηνπο, πιελ ησλ, θαη' εμαίξεζε, πεξηπηώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ξεηά από
ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η ζπιινγή, ε επεμεξγαζία θαη ε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο πεξηνξίδεηαη ζε όζνπο
εξγαδνκέλνπο θαη άιινπο ζπλεξγάηεο καο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζνπλ ηα
επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπο. Όινη νη ζπλεξγάηεο καο επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ζαο απνθιεηζηηθά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο καο θαη δεζκεύνληαη λα ηεξνύλ

ζρεηηθνύο όξνπο εκπηζηεπηηθόηεηαο. Οη ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο δηαβηβάδνληαη ηα πξνζσπηθά ζαο
ζηνηρεία δελ δηθαηνύληαη λα θάλνπλ ρξήζε γηα άιινπο ζθνπνύο.
ε θάζε πεξίπησζε, ην ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. δηαζθαιίδεη όηη νη θνξείο θαη νη εηαηξείεο, ζηηο
νπνίεο αλαζέηεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. ΓΓ απηόλ ηνλ ιόγν, ζπκθσλεί καδί ηνπο σο πξνο ζπγθεθξηκέλα
κέηξα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη παξαθνινπζεί ηα κέηξα απηά ζε ηαθηηθή βάζε.
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