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ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.
«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Αλεξανδρούπολης» με διακριτικό τίτλο
«Νίκη»
Παρακαλώ, όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου
να συμμετάσχω στο πρόγραμμα βασικής
κατάρτισης και επιμόρφωσης διαμεσολαβητών
του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΔ/
ADR Hellenic Center που θα διεξαχθεί δια
ζώσης και εξ αποστάσεως on line εκπαίδευση,
σύμφωνα
με
τα
προβλεπόμενα
στο
ο
Ν.4640/2019 τον Απρίλιο του 2021 (1 μέρος
της δια ζώσης 10-13/6/2021 στην Αλεξ/πολη).
Κατάθεση δικαιολογητικών:
1. Απόσπασμα
ποινικού
μητρώου
που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007
(Α 26) και
2. Αντίγραφο
τίτλου
σπουδών
τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο
σπουδών φορέααγνωρισμένου κύρους της
αλλοδαπής
(άρθρο12
παρ.1
του
Ν.4640/2019)

Επίσης ότι με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι:
α) Πληρώ τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου στον κύκλο βασικής
εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σύμφωνα με το Ν. 4640/2019.
β) Η προτεραιότητα μου για την συμμετοχή μου στον ανωτέρω κύκλο εκπαίδευσης
θα καθοριστεί από τον χρόνο υποβολής της παρούσας Αίτησης - Δήλωσης και
υπό την προϋπόθεση προηγούμενης καταβολής των διδάκτρων, που έχουν
οριστεί από το «ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ», όπως αυτό προκύπτει από το σχετικό παραστατικό
καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Προς απόδειξη των υπό 1 & 2 θα προσκομίσω μέχρι την ημερομηνία έναρξης
του κύκλου βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, απόσπασμα ποινικού
μητρώου καθώς και τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα
αναγνωρισμένου.
δ) Έχω ενημερωθεί ότι η συμμετοχή μου σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των
100 ωρών ( εξ αποστάσεως και δια ζώσης ) είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση έστω
και μίας απουσίας μου δεν θα καταστεί δυνατό να λάβω βεβαίωση επιτυχούς
συμμετοχής μου στον κύκλο.
ε) Έχω ενημερωθεί ότι το «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.» διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να
αναβάλει την έναρξη του κύκλου βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, που
έχει προγραμματίσει, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για τον ίδιο κύκλο
είναι μικρότερος των 9 ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.
στ) Έχω ενημερωθεί από το «IN.ΚΑ.Δ.Α.» για τον τρόπο με τον οποίο προβαίνει
στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων βάσει του α. 13 του Γενικού
Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.
ζ) Παρέχω τη ρητή μου και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση στο ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. και στο
ΕΛΚΕΔ/ADR Hellenic Center να συλλέξει και να αποθηκεύσει οπτικοακουστικό υλικό
από τη διαδικασία των εξετάσεων με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση της
επίδοσης μου.
η) Επιθυμώ να μου αποστέλλετε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (e-mail),
ενημερωτικό υλικό για τις δραστηριότητες του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. και του ΕΛΚΕΔ (ADR
Hellenic Center) και, εν γένει, για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης.
θ) Έχω ενημερωθεί ότι απαγορεύεται, η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και
εικόνας του ηλεκτρονικά μεταδιδόμενου μαθήματος/εκπαίδευσης, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου της εκπαίδευσης. Τυχόν
παράνομη καταγραφή επισύρει τις κυρώσεις του άρ.38 Ν.4624/2019.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης με τον διακριτικό τίτλο
«Νίκη»
Διεύθυνση : Λεωφ. Αλεξάνδρου 46, Αλεξανδρούπολη
E-mail : info@adrhellenic.com
Τηλ.: 2310538919, 6977260901
Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ), κατανοεί
πλήρως τη σημασία προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με το παρόν σας
ενημερώνουμε, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που θα λάθουμε από εσάς. Συλλέγουμε,
επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε, σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, τα προσωπικά σας
δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί
προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 ( «Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ), ως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με τους
κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σκοπός συλλογής τους
Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης που
παρέχει το IN.ΚΑΛΑ. σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφόρων (ΕΛΚΕΔ-ADR Hellenic Center), ζητούνται διάφορα προσωπικά δεδομένα, όπως το
ονοματεπώνυμο, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail , διεύθυνση
κατοικίας, ΑΦΜ, επαγγελματική ιδιότητα, αποσπάσματα ποινικού μητρώου και αντίγραφα
τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4512/2018. Η συλλογή των
ανωτέρω δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή σας στα προγράμματα
εκπαίδευσης μας. Νομιμοποιητική βάση της παραπάνω επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση
της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και η εκ του Ν. 4640/2019 απορρέουσα υποχρέωση μας
βάσει του άρθρου 6 παρ 1 στοιχ. β, γ του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.
Την ως άνω συλλογή των δεδομένων αλλά και την μετέπειτα τήρηση τους σε αρχείο
αναλαμβάνει το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφόρων (ΕΛΚΕΔ) για λογαριασμό
του ΙΝ.Κ.Α.Δ.Α. και με βάση αποκλειστικά τους κατωτέρω σκοπούς και με βάση τις οδηγίες
του ΙΝ.Κ.Α.Δ.Α..
Η τήρηση των πληροφοριών που συλλέγονται με σκοπό τη συμμετοχή στα
προγράμματα εκπαίδευσης του IN.ΚΑΛΑ., συμπεριλαμβανομένων και του τίτλου σπουδών
και του ποινικού σας μητρώου, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση μας και διατηρούνται όσο
υπάρχει η βάσει του Ν. 4640/2019 υποχρέωση τήρησης τους εκ μέρους μας, σύμφωνα πάντα
και με τις υποδείξεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας

σας (όνομα, επώνυμο, e-mail και τηλέφωνο) τα οποία τηρούνται με σκοπό την ενημέρωση
σας για νέα προγράμματα του ΙΝ.Κ.Α.Δ.Α. και του ΕΛ.Κ.Ε.Δ. και για νέα σχετικά με το θεσμό
της Διαμεσολάβησης, διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας. Τα δεδομένα
βιντεοσκόπησης, που συλλέγουμε με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης σας
στις εξετάσεις, διαγράφονται αυστηρά μετά το πέρας των εξετάσεων στα προγράμματα
εκπαίδευσης.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας, την
υποβολή και την υποβολή της αίτησης σας και τη συμμετοχή σας στα προγράμματα
κατάρτισης υποψήφιων διαμεσολαβητών, όπως επίσης και την επικοινωνία μας μαζί σας.
Τα δικαιώματα σας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα
ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Επίσης, έχετε το
δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με την παρούσα. Επιπροσθέτως, διαθέτετε το δικαίωμα να
λάβετε (δικαίωμα στη φορητότητα) τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα μεταβιβάσετε σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση μας. Περαιτέρω, μπορείτε να
προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς
ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με
επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρου 46 στην Αλεξανδρούπολη ή με
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση law@avlogiari.gr.
Διαθέτετε, ακόμη, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα και www.dpa.gr), εφόσον
θεωρείτε ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπίδων σας δεδομένων αντίκειται στην
ισχύουσα νομοθεσία.
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και διαβίβαση τους
To IN.ΚΑ.ΔΑ. και το ΕΛ.Κ.Ε.Δ. εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψουν την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και
χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Η πρόσβαση στο αρχείο δεν
είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ' εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από
την κείμενη νομοθεσία.
Η συλλογή, η επεξεργασία και η πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται σε όσους
εργαζομένους και άλλους συνεργάτες μας απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα
επαγγελματικά καθήκοντα τους. Όλοι οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα προσωπικά
δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεσμεύονται να τηρούν

σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας
στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.
Σε κάθε περίπτωση, το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. διασφαλίζει ότι οι φορείς και οι εταιρείες, στις
οποίες αναθέτει την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας
προσωπικών δεδομένων. ΓΓ αυτόν τον λόγο, συμφωνεί μαζί τους ως προς συγκεκριμένα
μέτρα προστασίας δεδομένων και παρακολουθεί τα μέτρα αυτά σε τακτική βάση.
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