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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Σχολείο: ______________________________________________________________
Συμμετέχων μαθητής/τρια: _______________________________________________
Ηλικία/Τάξη: ____________________
με Κωδικό Όνομα: ______________________ (6-8 λατινικούς χαρακτήρες και 2 αριθμούς)
Υπεύθυνος Γονέας/Κηδεμόνας:
_____________________________________________________________________
Email Γονέα/Κηδεμόνα (υποχρεωτικό πεδίο): ________________________________

Τίτλος έργου (προαιρετικό):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________________
Αποδέχομαι ρητά τα παρακάτω:

• Κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ζωγραφικής του προγράμματος
«Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας» έχω διαβάσει και
αποδέχομαι τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του διαγωνισμού που επισυνάπτονται σε
αυτό το έγγραφο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

• Έχω διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
και έχω ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία που υφίστανται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος.

• Δηλώνω ότι διάβασα τη συνημμένη ανακοίνωση Ενημέρωσης για την πολιτική που
ακολουθείται για την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

• Παραχωρώ στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πλήρη δικαιώματα για να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από
τα έργα και τα κείμενα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, καθώς και σε τυχόν
αναπαραγωγές ή προσαρμογές αυτών των μέσων και κειμένων για την τεκμηρίωση του
προγράμματος και την προώθηση των δραστηριοτήτων του.

• Δηλώνω ότι συναινώ εκ μέρους του μαθητή για τη δημοσίευση και προβολή του έργου
του με κωδικοποίηση για την αποφυγή ταύτισης με φυσικά πρόσωπα στην ιστοσελίδα
και στα κοινωνικά μέσα του προγράμματος.

Ημερομηνία ________________ Υπογραφή (υποχρεωτικό πεδίο) _____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
•

Με τη συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι
δεσμεύονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

•

Υποβάλλοντας αίτηση στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι διατηρούν τα πνευματικά
δικαιώματα των έργων που έχουν υποβληθεί. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο
για ακατάλληλη χρήση έργων από συμμετέχοντες, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από
συμμετέχοντες ή ψευδείς δηλώσεις.

•

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Εγγραφής - Φόρμα Συναίνεσης
υπογεγραμμένο από τον Γονέα/Κηδεμόνα. Χωρίς τα στοιχεία του Γονέα/Κηδεμόνα και της
σχετικής υπογραφής, η υποβληθείσα εργασία (ζωγραφική) δεν είναι επιλέξιμη.

•

Υπογράφοντας το Έντυπο Εγγραφής - Φόρμα Συναίνεσης, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι
έχουν διαβάσει και ότι συμμορφώνονται επίσης με την Ανακοίνωση Πολιτικής για την Προστασία
των Παιδιών που περιγράφεται παρακάτω.

•

Τυχόν έργα ζωγραφικής που χρησιμοποιούνται και δημοσιεύονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα
πιστωθούν στο συμμετέχον Σχολείο / Ίδρυμα και στο Κωδικό Όνομα του δημιουργού τους.

•

Με την υποβολή οποιουδήποτε έργου και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,
ο συμμετέχων συναινεί ότι το έργο του θα μπορεί να προβληθεί από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον ιστόχωρο
του προγράμματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

•

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα διατηρούνται ασφαλή
σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων), όπως περιγράφεται παρακάτω στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

•

Όλα τα έργα και τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε ένα
ασφαλές ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα υποβάλλεται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιείται
μόνο από το προσωπικό του, που συμμετέχει στο έργο για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

•

Τα στοιχεία επικοινωνίας όπως προκύπτουν από το Έντυπο Εγγραφής - Φόρμα Συναίνεσης θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή δώρων βράβευσής τους.

•

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη δοθείσα συγκατάθεση σχετικά με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας στο
yperaspistes.cont@hcmr.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να καθοριστεί και να διατυπωθεί το γενικότερο πλαίσιο και
βασικές αρχές που θέτει και εφαρμόζει το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος
«Εκπαιδεύοντας του αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας» για τη διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων και για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση της
Πολιτικής Ασφαλείας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., μπορείτε να απευθυνθείτε
σε εμάς προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας την χορηγήσουμε.
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται το
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κατά τη διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος
«Εκπαιδεύοντας του αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας». Για τα δεδομένα που τυγχάνουν
επεξεργασίας στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να ανατρέξετε
στην

Πολιτική

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

Ιστοσελίδας

(https://www.yperaspistes-thalasson.gr/el/privacy-policy).
3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-

Υπεύθυνος Επεξεργασίας (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

-

Προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

-

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

-

Συνεργάτες που διαχειρίζονται ή/και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4.1 Γενικά
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
χειρίζεται στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητάς του, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει
απόλυτα την Πολιτική του στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ.
Με την παρούσα Πολιτική το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιθυμεί:
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να ενημερώσει τους συναλλασσόμενους με αυτόν με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια
νομική βάση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή πληροφορίες που
μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή προσώπων

•

να προσδιορίσει τις κατηγορίες των δεδομένων, τις πηγές των δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν
χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο) και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου
τήρησης των προσωπικών δεδομένων,

•

να ενημερώσει για την δυνατότητά των υποκειμένων να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό μας
για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, την δυνατότητα
να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης,
διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία,
καθώς και την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζόμενων με
τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα,

•

να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την τήρηση των σχετικών πολιτικών προστασίας και
εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της παρούσης
δήλωσης, ή επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά του/της δεδομένα
δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
του Οργανισμού μας στο email dpo@hcmr.gr
4.2 Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Διεύθυνση: 46,7 χλμ. Αθηνών Σουνίου, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος Αττικής
κ. Νικόλαος Στρεφτάρης, Τηλέφωνο: 2291076381
e-mail: yperaspistes.info@hcmr.gr
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Computer Studio A.E.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 223, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη Αττικής
Τηλέφωνο: 2109761865
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e-mail: dpo@hcmr.gr

4.3 Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) αποτελεί κρατικό ερευνητικό οργανισμό που
λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει στόχο να φέρει εις πέρας επιστημονικές και
τεχνολογικές έρευνες και πειραματική ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή των παραγόμενων
αποτελεσμάτων, ειδικότερα στα πεδία της μελέτης και της προστασίας της υδρόσφαιρας, τους
οργανισμούς της, την αλληλεπίδρασή της με την ατμόσφαιρα, τις ακτές και το βυθό της θάλασσας,
τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθμίζουν τα
προαναφερθέντα συστήματα.
Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:
-

σχεδιάζει και φέρει εις πέρας επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα, projects και
επεξεργάζεται σχετικές ερευνητικές μελέτες.

-

προωθεί την ανάπτυξη των σχέσεων και των συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, AEI
(Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και σχετικά εθνικά και διεθνή Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως
επίσης νομικά και φυσικά πρόσωπα.

-

προωθεί την επιστημονική εξειδίκευση στα προαναφερθέντα.

-

συμβάλλει στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και στη γενική γνώση του κοινού.

-

παρέχει επιστημονική και τεχνολογική πληροφορία μέσω του κατάλληλου ιστότοπου.

-

παρέχει προϊόντα και προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

-

αντιπροσωπεύει την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς με σχετικές δράσεις.

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό κατά την
ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ενημερωτικής δραστηριότητάς του και στη γενική γνώση του κοινού
με δράσεις ευαισθητοποίησης μέσω του προγράμματος «Εκπαιδεύοντας του αυριανούς
υπερασπιστές των θαλασσών μας».
Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα του προγράμματος συλλέγονται απλά δεδομένα σχετιζόμενα
με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και την εγκατάσταση cookies. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Cookies, καθώς και την
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας:
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https://www.yperaspistes-thalasson.gr/el/oroi-xrhshs
https://www.yperaspistes-thalasson.gr/el/Cookies
https://www.yperaspistes-thalasson.gr/el/privacy-policy
4.4 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται
Ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω
αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα
θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Λόγω της φύσης του προγράμματος, που είναι εκπαιδευτικό, και του διαγωνισμού, που απευθύνεται
σε μαθητές, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τις εξής κατηγορίες υποκειμένων:
- Μαθητές (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό,
ήτοι ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, IP address, προτιμήσεις cookies,
δεδομένα εικόνας.
- Γονείς/Κηδεμόνες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη συμμετοχή του τέκνου
στον διαγωνισμό, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, IP address, προτιμήσεις
cookies.
- Εκπαιδευτικοί (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη συμμετοχή των μαθητών της
τάξης τους, ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, IP address, προτιμήσεις cookies.
4.5 Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
- Απευθείας από τα υποκείμενα, όπως κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Εγγραφής - Φόρμας
Συναίνεσης με τους όρους του διαγωνισμού.
- Διαδικτυακά, όταν χρησιμοποιούμε cookies και, επίσης, το πρόγραμμα περιήγησης στο web που
χρησιμοποιεί ο χρήστης του διαδικτύου έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τις καταχωρίσεις μας,
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καθώς και σε άλλο περιεχόμενο που προβάλλεται από τον Οργανισμό ή εκ μέρους της σε άλλους
ιστοτόπους.
Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως προσωπικά
δεδομένα που αφορούν στην φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή
γενετικά βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές
κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4.6 Για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μου
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για το σκοπό της συμμετοχής των μαθητών στον
μαθητικό διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαιδεύοντας του
αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας», καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας με αυτούς,
μέσω των εκπαιδευτικών ή των γονέων/κηδεμόνων τους, σε περίπτωση διάκρισής τους για λόγους
αποστολής σε αυτούς δώρων ή για λόγους ενημέρωσης σχετικά με τελετή βράβευσης των
διακριθέντων μαθητών. Δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και τυγχάνουν της ως άνω επεξεργασίας
αποκλειστικά από τα μέλη της ομάδας του εκπαιδευτικού προγράμματος, που είναι
εξουσιοδοτημένα προς τούτο.
Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα συλλέγονται για σκοπούς ορθής
λειτουργίας της ιστοσελίδας και μέτρησης της επισκεψιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας
(https://www.yperaspistes-thalasson.gr/el/privacy-policy).
4.7 Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της νομικής βάσης του άρθρου 6 § 1α’ του ΓΚΠΔ,
δηλαδή δυνάμει συναίνεσης, και μάλιστα ρητής, του υποκειμένου των δεδομένων. Εν προκειμένω,
επειδή ο διαγωνισμός αφορά ανήλικους μαθητές, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε αυτόν,
είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου εκπροσώπου του, κατά το άρθρο
21 του Ν. 4624/2019. Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 7 § 3 του ΓΚΠΔ, η παρεχόμενη συγκατάθεση
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία

των

δεδομένων

σας,

παρακαλούμε

επικοινωνήστε

μαζί

μας

στο

yperaspistes.cont@hcmr.gr.
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4.8 Κατάρτιση Προφίλ
Ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ στο πλαίσιο της
διεξαγωγής του προγράμματος και της διενέργειας του διαγωνισμού.

4.9 Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτους
Ο Οργανισμός κατά κανόνα δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων για τις
οποίες η νομοθεσία επιτρέπει ή/και επιβάλλει την παράδοση / αποστολή των ΔΠΧ στις υπηρεσίες
τήρησης της τάξης και τις αρμόδιες αρχές χωρίς την συναίνεση του υποκειμένου. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο Οργανισμός θα ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές και θα παραχωρεί τα σχετικά
δεδομένα.
4.10 Πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό της
επεξεργασίας, καθώς και η απλή τήρησή τους συνιστά πράξη επεξεργασίας, η οποία επιτρέπεται
μόνο εφόσον διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας. Μετά την πάροδο του χρόνου διατήρησης τα
προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.
Τα δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό διατηρούνται μέχρι το πέρας του
διαγωνισμού και της ανακοίνωσης των νικητών και στη συνέχεια ανωνυμοποιούνται πλήρως και
διατηρούνται για στατιστικούς σκοπούς.
Τα στοιχεία που καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή
της δικτυακής πύλης από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη διατηρούνται όπως
ορίζεται

στην

Πολιτική

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

Ιστοσελίδας

(https://www.yperaspistes-thalasson.gr/el/privacy-policy).
4.11 Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα
οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

9

www.yperaspistes-thalasson.gr

•

yperaspistes.info@hcmr.gr

Το δικαίωμα στην ενημέρωση: έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και
κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια
τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση –
Πολιτική Προστασίας και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν
διευκρινίσεων.

•

Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και
ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

•

Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που μάς έχετε δώσει είναι
φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταβιβαστούν
ηλεκτρονικά.

•

Το δικαίωμα διαγραφής: Εφόσον ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για
επεξεργασία έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

•

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων.

•

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας
ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.

•

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην εποπτική αρχή όσον
αφορά τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για
την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από
την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την
ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή.
Εάν πάντως θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση του Οργανισμού
μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφού έχετε
προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού (DPO) για το
σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς τον Οργανισμό τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε
απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου
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αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από τον Οργανισμό δεν είναι ικανοποιητική και
το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή
ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115
23 Αθήνα.
4.12 Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή
δημοσιοποίηση. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν την εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων στον έλεγχο πρόσβασης, στην τεχνική ασφάλεια των πληροφοριών όπως και την διασφάλιση
ότι τα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται, ψευδωνυμοποιούνται και καθίστανται ανώνυμα,
όπου είναι απαραίτητο και εφικτό.
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε αρμοδίους εργαζομένους και
συνεργάτες του προγράμματος και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της
δραστηριότητας του Οργανισμού, υπόκειται δε σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας, όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία από τρίτους.

5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αυτή η Πολιτική θα αναθεωρηθεί εφόσον χρειάζεται για να προσαρμοσθεί σε νομοθετικές αλλαγές,
για να ανταποκρίνεται στα σχόλια και τις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και
στις αλλαγές σε υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Αυτό το έγγραφο αναφέρεται στην Πολιτική για την Προστασία των Παιδιών που ακολουθείται στο
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., την οποία θα ακολουθήσει όλο το προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του
Διαγωνισμού βίντεο στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των
Θαλασσών». Μοιραζόμαστε αυτήν την πολιτική με όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία, καθώς θέλουμε
να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και να προωθήσουμε την πολιτική μας όπου
είναι δυνατόν, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τις προσδοκίες και τα κοινά πρότυπα.
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μέσω των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων και άλλων δραστηριοτήτων για το ευρύ
κοινό συνεργάζεται με παιδιά και νέους σε μια ποικιλία διαφορετικών δράσεων. Έχουμε την απόλυτη
δέσμευση να προωθήσουμε τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών και να αντιμετωπίσουμε
την κακοποίηση παιδιών σε όλες τις μορφές της. Αυτή η πολιτική δεν περιορίζεται σε, αλλά
περιλαμβάνει τα εξής:

Φωτογραφίες /βίντεο που εμφανίζονται παιδιά
Οι φωτογραφίες/βίντεο που εμφανίζονται παιδιά θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο με την άδεια των
Υπεύθυνων Γονέων/Κηδεμόνων τους ότι επιτρέπουν τη λήψη και την κοινή χρήση
φωτογραφιών/βίντεο στις οποίες εικονίζονται τα ανήλικα τέκνα τους στα κοινωνικά μέσα. Η
φωτογραφία/βίντεο χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση, την κοινή χρήση και την προώθηση του
έργου «Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών» και όχι για οποιονδήποτε
άλλο σκοπό. Οι εικόνες πρέπει να είναι σκόπιμες π.χ. να δείχνουν μια ομάδα, μια εργασία που
λαμβάνει χώρα ή μια ολοκληρωμένη εργασία με τον δημιουργό της ή παιδιά που αξιολογούν ή
μιλούν για την εργασία τους.
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