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ΠΡΟ ΣΟ 

ΙΝ.ΚΑ.Γ.Α. 

«Ινζηιηούηο Καηάπηιζηρ Γιαμεζολαβηηών 

Αλεξανδπούποληρ» με διακπιηικό ηίηλο 

«Νίκη» 

 

Παξαθαιώ, όπσο θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή κνπ 

λα ζπκκεηάζρσ ζην πξόγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ 

ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ηνπ ΙΝ.ΚΑ.Γ.Α. ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΔΛΚΔΓ/ ADR Hellenic 

Center πνπ ζα δηεμαρζεί  κε ζύγρξνλε 

ηειεθπαίδεπζε 23-24 Οθησβξίνπ ηνπ 2021 

ζύκθσλα κε ην λνκηθό πιαίζην 41917νηθ./26-8-

2021 Πξνππνζέζεηο θαη δηαδηθαζία εγγξαθήο 

ησλ δηακεζνιαβεηώλ ζην «Δηδηθό Μεηξών 

Οηθνγελεηαθώλ Γηακεζνιαβεηώλ» 

 

 

Δπίζεο όηη κε αηνκηθή κνπ επζύλε δειώλσ όηη: 

 

α)   Η πποηεπαιόηηηα κνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ αλσηέξσ εθπαίδεπζε ζα 

θαζνξηζηεί από ηνλ ρξόλν ςποβολήρ ηηρ παπούζαρ Αίηηζηρ - Γήλωζηρ και ςπό 

ηην πποϋπόθεζη πποηγούμενηρ καηαβολήρ ηων διδάκηπων θαη, όπσο απηό 

πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό θαηαβνιήο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. 

 

 

 



β) Έρσ ελεκεξσζεί όηη ην «ΙΝ.ΚΑ.Γ.Α.» διαηηπεί ηο δικαίωμα να μαηαιώζει ή να 

αναβάλει ηην κπαίδεςζη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ είλαη 

κηθξόηεξνο ησλ -21- ή ζε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε παξνρή ππεξεζηώλ 

εθπαίδεπζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

γ) Έρσ ενημεπωθεί από ην «IN.ΚΑ.Γ.Α.» γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνβαίλεη ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ α. 13 ηνπ Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ ηεο ΔΔ 2016/679. 

δ) Δπηζπκώ λα κνπ απνζηέιιεηε ζηελ ειεθηξνληθή κνπ δηεύζπλζε (e-mail), 

ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΙΝ.ΚΑ.Γ.Α. θαη ηνπ ΔΛΚΔΓ (ADR 

Hellenic Center) θαη, ελ γέλεη, γηα ηνλ ζεζκό ηεο Γηακεζνιάβεζεο. 

ε) 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. 

 

  Αιεμαλδξνύπνιε,....../....../2021 

 

 

Με ηηκή 

Ο ΑΙΣΩΝ / Η ΑΙΣΌΤΑ 

 

 

  

  

 

 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

Ινζηιηούηο Καηάπηιζηρ Γιαμεζολαβηηών Αλεξανδπούποληρ κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Νίκη» 

Γηεύζπλζε : Λεσθ. Αιεμάλδξνπ 46, Αιεμαλδξνύπνιε 

E-mail : info@adrhellenic.com 

Σει.: 2310538919, 6977269901 

Σν Ινζηιηούηο Καηάπηιζηρ Γιαμεζολαβηηών Αλεξανδπούποληρ (ΙΝ.ΚΑ.ΓΑ), 

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 ΔΔ 2016/679 ( «Γεληθόο Καλνληζκόο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ» ), σο εθάζηνηε ηζρύνπλ, θαη ζύκθσλα κε ηνπο 

θαησηέξσ όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 

ςλλογή και επεξεπγαζία πποζωπικών δεδομένων και ζκοπόρ ζςλλογήρ ηοςρ 

 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρεη ην IN.ΚΑΛΑ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο 

Γηαθόξσλ (ΔΛΚΔΓ-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 ΔΔ 2016/679. 

 Σελ σο άλσ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα ηήξεζε ηνπο ζε αξρείν 

αλαιακβάλεη ην Διιεληθό Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθόξσλ (ΔΛΚΔΓ) γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ ΙΝ.Κ.Α.Γ.Α. θαη κε βάζε απνθιεηζηηθά ηνπο θαησηέξσ ζθνπνύο θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ηνπ ΙΝ.Κ.Α.Γ.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 Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο. 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.Γ.Α. θαη ηνπ ΔΛ.Κ.Δ.Γ. θαη γηα λέα ζρεηηθά κε ην ζεζκό 

ηεο Γηακεζνιάβεζεο, 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 δικαιώμαηα ζαρ 

 ύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 όπσο ηζρύεη, έρεηε δηθαίσκα 

ελεκέξσζεο θαη πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ. Δπίζεο, 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. Δπηπξνζζέησο, 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. 

 Γηαζέηεηε, αθόκε, ην δηθαίσκα λα ππνβάιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ 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. 

 

Ππόζβαζη ζηα πποζωπικά δεδομένα και διαβίβαζη ηοςρ 

 To IN.ΚΑ.ΓΑ. θαη ην ΔΛ.Κ.Δ.Γ. 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.Γ.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. 

 

Δνημέπωζη και ςγκαηάθεζη για ηην καηαγπαθή εκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ 

 

ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην ΔΛΚΔΓ  δύλαηαη λα θαηαγξάθεη 

ζε αξρείν βίληεν ην ζεκηλαξίνπ / ηε ζπλεδξία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεηε νηθεηνζειώο. πλεπώο, θαηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα  

ελδέρεηαη λα θαηαγξαθνύλ ζε αξρείν βίληεν πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, όπσο ε ζπκκεηνρή 

ζαο κε ην όλνκά ζαο, ε εηθόλα ζαο νη δξαζηεξηόηεηεο ζαο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

όπσο π.ρ. ε εηθόλα ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ, ε θσλή ζαο ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο εξώηεζεο. 



  

Γηα ην ιόγν απηό δεηνύκε ζηε ζπλέρεηα ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. 

 

Α. Η θαηαγξαθή  γίλεηαη γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ:  

1.ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΛΚΔΓ θαη ηεο πιαηθόξκαο http://www.e-adrhellenic.com θαη άιισλ 

πιαηθόξκσλ αλακεηάδνζεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ. 

2. γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο  ηνπ ΔΛΚΔΓ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο δξάζεο ηνπ ΔΛΚΔΓ. 

  

Β. Σξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ – δεκνζηνπνηεζνύλ νη ιεθζείζεο 

εηθόλεο / καγλεηνζθνπήζεηο: 

-  Γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, 

-  ε δεκνζηεύζεηο, νη νπνίεο πξνσζνύλ  θαη πξνβάιινπλ ην έξγν θαη ηελ δξάζε ηνπ ΔΛΚΔΓ 

θαη ηνπο εκπνξηθνύο ζθνπνύο ηνπ ΔΛΚΔΓ θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη δε ζην πιαίζην 

ζεκηλαξίσλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ.  

- ε δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη ζπλέδξηα εθπαηδεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη ζε 

δηαγσληζκνύο θαη άιιεο δηνξγαλώζεηο.  

-  ε δεκνζηεύζεηο ζε δεκόζηα κέζα ελεκέξσζεο, κε ζηόρν ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δξάζεο ηνπ ΔΛΚΔΓ θαη ηελ πξνώζεζε ησλ εκπνξηθώλ ηνπ ζθνπώλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ. 

- ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΚΔΓ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ εκπνξηθώλ ηνπ ζθνπώλ θαη ηελ 

πξνβνιή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θαη ζε ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο κε ζηόρν ηελ 

αλακεηάδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. 

 

Η θαηαγξαθή, απνζήθεπζε, δεκνζίεπζε, ε αλάξηεζε ζην Internet, ε θνηλνπνίεζε ζε 

ηξίηνπο, ε κεηάδνζε, ε δηαλνκή θαη ελ γέλεη επεμεξγαζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ηνπ ζπλόινπ 

ή κέξνπο ησλ Πξνγξάκκαηνο από ην ΔΛΚΔΓ γίλεηαη δπλάκεη ηεο ξεηήο γξαπηήο 

ζπγθαηάζεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ( δηδάζθνληεο,, ζπκκεηέρνληεο, 

εθπαηδεπόκελνη θ.α). 

Σν ΔΛΚΔΓ δηαηεξεί θάζε είδνπο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο θαη 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη  δύλαηαη λα αλακεηαδίδεη θαη λα πξνβάιιεη ζε ηξίηνπο ην αξρείν 

θαηαγξαθήο γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο. 

 

Σν αξρείν θαηαγξαθήο ηεο Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκν θαη ην ΔΛΚΔΓ ζα 

επεμεξγάδεηαη απηό γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ελλόκσλ ζπκθεξόλησλ 

ηνπ.  

 



Γηα ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζην αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηπραία ή αζέκηηε 

θαηαζηξνθή, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξόζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο 

επεμεξγαζίαο, όπσο είλαη ε ειεγρόκελε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ βίληεν θαη 

ζην αξρείν βίληεν. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

Η αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο δελ ζίγεη ηε λνκηκόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 

βαζίζηεθε ζηε ζπγθαηάζεζε πξν ηεο αλάθιεζήο ηεο. Με ηελ αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο 

ζαο ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζα δηαγξαθνύλ από ην αξρείν θαηαγξαθήο θαη ην 

αλαξηεκέλν αξρείν. 

Δπηπιένλ κπνξείηε γηα ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα λα αζθήζεηε ηα δηθαηώκαηα ηεο 

δηαγξαθήο, ηεο ελεκέξσζεο, ηεο πξόζβαζεο, ηεο δηόξζσζεο θαη ηεο ελαληίσζεο. Γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο αιιά θαη γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζήο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ παξαθαινύκε επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο.  

Η δεκνζίεπζε, ε αλάξηεζε ζην Internet, ε θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο, ε κεηάδνζε, ε 

δηαλνκή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ Πξνγξάκκαηνο, ρσξίο 

πξνεγνύκελε ξεηή γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ( δηδάζθνληεο, 

ζπκθνηηεηέο θ.α) πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, παξαβηάδεη ην Γεληθό 

Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ( EU 2016/679) θαη ην v. 4624/2019 

πγθαηάζεζε ζπκκεηέρνληα. 

πλαηλώ ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ θαη ζηελ ηήξεζε ηνπο ζε 

αξρείν, όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ από ην ΔΛΚΔΓ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

□ πκθσλώ □ Γελ ζπκθσλώ 

 

πλαηλώ ζηελ αλακεηάδνζε – δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθώλ κνπ, όπσο 

αλαθέξνληαη πην πάλσ, γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ από ην 

ΔΛΚΔΓ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

□ πκθσλώ □ Γελ ζπκθσλώ 

 

 

 

Αιεμαλδξνύπνιε,....../....../2021 

 

 

Με ηηκή, 

Ο ΑΙΣΩΝ / ΑΙΣΟΤΑ 

 


