ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την
επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο συμμετοχής σας
στα προγράμματα του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά». Η
συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα (εφεξής το «Πρόγραμμα»)
συνεπάγεται και συμμετοχή σας σε διαδικασίες αξιολόγησης του εκάστοτε
Προγράμματος τόσο κατά την διάρκεια του όσο και για χρονικό διάστημα
πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση αυτού.

1.2

Για τους σκοπούς της παρούσης, Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται
κατά την έννοια του νόμου η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την
επωνυμία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία», η
οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σκαλίδη 16-18 και Κατεχάκη 34,
TK 115 25, με ΑΦΜ 996954656 (εφεξής ο «Φορέας του Προγράμματος»)
ή/και «Εμείς»).

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ανάγκη
διαχείρισης της μεταξύ μας σχέσης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων βασίζεται επίσης και στην συγκατάθεσή σας.

3. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ μας και της συμμετοχής σας
στο Πρόγραμμα, θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς,
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
(i)

Στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα,
επώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, έτος γέννησης,
ηλικία),

(ii)

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο,
ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
(email),

(iii)

Επάγγελμα και στοιχεία επαγγελματικής κατάστασης, στοιχεία
σχετικά με εκπαίδευση/σπουδές, δεξιότητες,

(iv)

Στοιχεία βιογραφικού και τυχόν συστατικών επιστολών που μας
έχουν τεθεί υπόψη στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής σας στο
Πρόγραμμα,

(v)

Οποιοδήποτε άλλο δεδομένο συμπεριλάβετε στην αίτηση
συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα ή γνωστοποιήσετε προς τον
Φορέα του Προγράμματος στο πλαίσιο συμμετοχής σας στο
Πρόγραμμα,

(vi)

Εικόνα και φωνή.

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
4.1

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με κύριο στόχο την
διαχείριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.

4.2

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους
ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας:
(i)

Για την διαχείριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα και για
σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος,

(ii)

Για τους σκοπούς επικοινωνίας μας μαζί σας σχετικά με θέματα που
αφορούν την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και την υλοποίηση
του Προγράμματος,

(iii)

Για την μαγνητοσκόπηση των διαδικτυακών μαθημάτων του
Προγράμματος, μαγνητοσκόπηση στην οποία θα έχουν πρόσβαση
οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές του Προγράμματος καθώς και
η ομάδα του Φορέα του Προγράμματος.

(iv)

Εφόσον το επιλέξετε ρητά:

•

για να διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μετά την περάτωση
του Προγράμματος για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω αποστολής
ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και
δράσεις του Φορέα του Προγράμματος,

•

για να επεξεργαστούμε την εικόνα και φωνή για τους σκοπούς προβολής
οπτικού, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού στο διαδίκτυο και στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης χωρίς περιορισμό για σκοπούς προβολής και
προώθησης του Προγράμματος.
5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο στο αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Φορέα του Προγράμματος το οποίο είναι
επιφορτισμένο με καθήκοντα διαχείρισης και υλοποίησης των ανωτέρω
σκοπών επεξεργασίας.

5.2

Τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη με τα οποία
συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο υλοποίησης και πραγματοποίησης του
Προγράμματος, μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

5.3

Στο πλαίσιο αξιολόγησης του Προγράμματος, θα κοινοποιήσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα/εταιρείες παροχής
υπηρεσιών αξιολόγησης.

5.4

Ενδέχεται επίσης, στο πλαίσιο της λειτουργίας και της δραστηριότητάς μας
και για τους σκοπούς υλοποίησης των περιγραφόμενων στην παρούσα
σκοπών επεξεργασίας, να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα
πρόσωπα που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα σε
παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και σε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο ενδέχεται να
συνεργαστούμε άμεσα ή έμμεσα για τους παρόντες σκοπούς
επεξεργασίας. Απαγορεύουμε στους εν λόγω τρίτους να κάνουν χρήση
των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον
σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

5.5

Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε
δημόσιες και λοιπές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων
δικαστικών, αστυνομικών, εισαγγελικών αρχών και εν γένει Δημόσιων
Αρχών και φορέων του Δημοσίου, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου
σχετική
υποχρέωση
προς
αυτό
ή
υποχρεωθούμε
δυνάμει
απόφασης/παραγγελίας δικαστικής ή/και εισαγγελικής αρχής ή/και άλλης
δημόσιας αρχής.

6. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται κατ’ αρχήν σε
ασφαλείς διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

6.2

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση
ενδέχεται ωστόσο να αναθέσουμε την επεξεργασία ή να κοινοποιήσουμε
τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε
χώρες εκτός της Ε.Ε. (π.χ. στο Rutgers University, The State University of
New Jersey, New Jersey, U.S.A.). Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα
κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει
αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις
ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - EU Standard Contractual Clauses), και την
παράλληλη εφαρμογή κατάλληλων συμπληρωματικών μέτρων, ώστε να
εξασφαλιστεί ισοδύναμο επίπεδο προστασίας για τα διαβιβαζόμενα
δεδομένα.

6.3

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας
μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@generationag.org.

7. ΓΙΑ

ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1

Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθόλη την διάρκεια
συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα αλλά και για εκείνο το χρονικό διάστημα
που είναι αναγκαίο και για την υλοποίηση των σκοπών επεξεργασίας που
περιγράφονται στην παρούσα.

7.2

Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους
παραπάνω σκοπούς θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
8.1

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα
πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά
πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να
λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Έχετε επίσης το δικαίωμα
διόρθωσης (να ζητήσετε δηλαδή την διόρθωση ανακριβών προσωπικών
σας δεδομένων), το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, το
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία.

8.2

Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, μπορείτε να
ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να

θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή
σας πριν από την ανάκλησή της.
8.3

Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας μαζί
μας στην διεύθυνση info@generationag.org.

8.4

Εάν ένα αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων
που πηγάζουν από τους νόμους ή τους κανονισμούς του Φορέα του
Προγράμματος ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε
ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου,
ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά
σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης
των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

8.5

Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628).
Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας,
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr=> Τα
δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να
προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των
πληροφοριών μας συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών
δεδομένων που τηρούμε.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.1

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση ή εάν
επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο
των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@generationag.org ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +210 691 7986 και
στο +30 2310 471 292.

