Πολιτική Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο το Ελληνικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο (στο εξής το «Ινστιτούτο») χειρίζεται τα προσωπικά
δεδοµένα
των
χρηστών
που
χρησιµοποιούν
την
ιστοσελίδα
www.istitutoellenicodicultura.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), µε βάση το νέο
Γενικό Κανονισµό (ΕΕ) Αριθ. 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδοµένων (στο εξής «GDPR»).
Άρθρο 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγει η Ιστοσελίδα
είναι ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κος Νικόλαος Φράγκος, µε έδρα στην Via
Marcantonio Colonna 12, Μιλάνο (Ιταλία) (στο εξής «Υπεύθυνος
Επεξεργασίας»).
Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει µε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@istitutoellenicodicultura.com.
Άρθρο 2. Ορισµοί
Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την εξής
σηµασία:
α) «Προσωπικό Δεδοµένο»: Είναι οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ένα
ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο. Διαφορετικές πληροφορίες (όπως
είναι για παράδειγµα τα δεδοµένα πλοήγησης), οι οποίες αν συγκεντρωθούν µαζί,
µπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση, αποτελούν επίσης προσωπικά δεδοµένα.
β) «Δεδοµένα Πλοήγησης»: Είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόµατα από
την Ιστοσελίδα περιλαµβάνοντας τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), το
όνοµα χώρου (domain name), το επιγραµµικό αναγνωριστικό ταυτότητας, το είδος
του αιτήµατος καθώς και την ηµεροµηνία και την ώρα που έγινε αυτό, το αρχείο που
λήφθηκε σε απάντηση του αιτήµατος, καθώς και το µέγεθός του, τον κωδικό
απάντησης του διακοµιστή, τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του
προγράµµατος πλοήγησης (Internet Browser) και του λειτουργικού συστήµατος που
χρησιµοποίησε ο χρήστης, ο χρόνος παραµονής στην Ιστοσελίδα, οι λέξεις κλειδιά
που χρησιµοποίησε για να εντοπίσει την Ιστοσελίδα κλπ.
γ) «Ενδιαφερόµενος»: Είναι το φυσικό πρόσωπο που αφορούν τα προσωπικά
δεδοµένα.
δ) «Επισκέπτης» ή «Χρήστης»: Είναι το άτοµο που έχει συνδεθεί στην Ιστοσελίδα
και έχει ανοίξει µια ή περισσότερες σελίδες της.
ε) «Επεξεργασία»: Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή
χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων σε προσωπικά δεδοµένα, όπως είναι η συλλογή,
η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή, η µεταβολή, η ανάκτηση,
η αναζήτηση, η χρήση, η κοινοποίηση, η διαβίβαση, η διάδοση, η συσχέτιση, ο
περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.
ζ) «Περιεχόµενο»: Είναι οποιοδήποτε δεδοµένο, µήνυµα ή, γενικότερα,
οποιοδήποτε αρχείο που έχουν εισάγει οι συγγραφείς ή οι συνεργάτες της
Ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε µήνυµα που προέρχεται από το διαχειριστή του
συστήµατος.
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η) «Internet Browser»: Είναι οποιοδήποτε πρόγραµµα που επιτρέπει την
εξερεύνηση του διαδικτύου, µέσω των πρωτοκόλλων δικτύου που παρέχονται από το
λειτουργικό σύστηµα και τις κατάλληλες εφαρµογές (Application Programming
Interfaces), επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την απεικόνιση των σελίδων της
Ιστοσελίδας και την αλληλεπίδραση µε αυτές.
θ) «Cookie»: Είναι οποιοδήποτε πρόγραµµα που αποτελείται από µικρά αρχεία
κειµένου που αποστέλλονται από ένα διακοµιστή σε ένα πρόγραµµα- πελάτη Web
(συνήθως ένα πρόγραµµα περιήγησης) και στη συνέχεια αποστέλλονται από τον
πελάτη Web πίσω στο διακοµιστή κάθε φορά που ο πελάτης Web έχει πρόσβαση
στον ίδιο διακοµιστή και χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση αυτόµατης
επαλήθευσης ταυτότητας, παρακολούθηση των συνεδριών και αποθήκευση
συγκεκριµένων πληροφοριών, παραδείγµατος χάριν οι αγαπηµένοι ιστότοποι.
Άρθρο 3. Σκοπός και τρόπος επεξεργασίας των δεδοµένων
3.1 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται οικειοθελώς από αυτόν µέσω των
φορµών επικοινωνίας που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα, αποκλειστικά για τη σωστή
λειτουργία της ιστοσελίδας, τη σωστή και ολοκληρωµένη διαχείριση της ενδεχόµενης
αίτησης εγγραφής µέλους, και στην περίπτωση αποδοχής της, την αποστολή
µηνυµάτων που απευθύνονται στα µέλη του Ινστιτούτου ή/ και σε κάθε περίπτωση
µηνύµατα που αφορούν τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου, αλλά και για σκοπούς
«επικοινωνίας» µε στόχο την ανάλυση του αιτήµατος/ ερώτησης/ προβλήµατος που
έχει υποβάλλει ο χρήστης και την επακόλουθη απάντηση µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή άλλου µέσου επικοινωνίας που έχει υποδείξει ο χρήστης.
3.2 Η ιστοσελίδα µπορεί να χρησιµοποιεί ορισµένα είδη cookies. Συγκεκριµένα, η
ιστοσελίδα χρησιµοποιεί περιοδικά cookies, η λειτουργία των οποίων περιορίζεται
στη µετάδοση των δεδοµένων αναγνώρισης που απαιτούνται για την εξασφάλιση
µιας αποτελεσµατικής πλοήγησης. Άλλα είδη cookies, ή παρόµοιες τεχνολογίες,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά διαστήµατα για να επιτραπεί η χρήση της
Ιστοσελίδας ή η χρήση συγκεκριµένων λειτουργιών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν
κάποια µόνιµα cookies για να παρακολουθείται η γλώσσα που χρησιµοποιείται από
το σύστηµα του υπολογιστή του χρήστη, τα οποία µπορούν να απενεργοποιηθούν
ανά πάσα στιγµή.
3.3 Τα προσωπικά δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία µέσω της χρήσης
εργαλείων και τεχνολογίας για τον αποκλειστικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν
και για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του
σκοπού αυτού.

Άρθρο 4. Υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας παροχής των
δεδοµένων
4.1 Η επεξεργασία των περιοδικών cookies και των cookies που απαιτούνται για τη
σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι αναγκαία και δεν απαιτείται η συγκατάθεση
του χρήστη (άρθρ. 6, παρ. 1στ, GDPR). Παράλειψη παροχής αυτών των δεδοµένων
πιθανώς να κάνει τελικά αδύνατη την περιήγηση στην Ιστοσελίδα.
4.2 Η επεξεργασία των δεδοµένων που παρέχει ο Χρήστης ζητώντας πληροφορίες ή
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στέλνοντας οποιοδήποτε άλλο µήνυµα στις διευθύνσεις που υποδεικνύει ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας βρίσκει τη νοµική του βάση στη συγκατάθεση του
Ενδιαφερόµενου σύµφωνα µε το άρθρο. 6 παρ. 1 α, GDPR, η οποία εκδηλώνεται µε
την αποστολή του εν λόγω αιτήµατος. Η παροχή τέτοιου είδους δεδοµένων είναι
απολύτως προαιρετική, αλλά είναι απαραίτητη για να επιτρέψει στον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας να απαντήσει στο αίτηµα του Ενδιαφερόµενου.
4.3 Για τη χρήση της Ιστοσελίδας και την εµφάνιση των περιεχοµένων της δεν είναι
απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και, ως εκ τούτου, δεν είναι
αναγκαία η προηγούµενη λήψη συγκατάθεσης του χρήστη.
Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων πλοήγησης, ο χρήστης µπορεί να
αλλάξει τις ρυθµίσεις του προγράµµατος περιήγησης που χρησιµοποιεί και να τα
απενεργοποιήσει σε περίπτωση που δεν προτίθεται να δώσει τη συγκατάθεσή του
για την επεξεργασία τους, έχοντας υπόψη ότι η απενεργοποίηση των
προαναφερθέντων cookies µπορεί να επηρεάσει ολικώς ή µερικώς, τη χρήση της
Ιστοσελίδας από το χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απενεργοποίηση και τη ρύθµιση των
cookies, οι χρήστες µπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα «Βοήθεια» του
προγράµµατος περιήγησής τους και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που
προβλέπονται ειδικά από αυτό.

Άρθρο 5. Διάδοση δεδοµένων
5.1 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δε θα προβεί σε καµία περίπτωση στη γνωστοποίηση
των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη που µπορεί να συλλέξει,
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων πλοήγησης, χωρίς προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση του χρήστη.
5.2 Παρά τα ανωτέρω, τα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη, συµπεριλαµβανοµένων
των δεδοµένων πλοήγησης, µπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτους, ακόµη και χωρίς
την προηγούµενη συγκατάθεση του χρήστη, όταν αυτό το απαιτούν οι Δικαστικές ή
οι Διοικητικές Αρχές προς την εκπλήρωση των νοµικών υποχρεώσεων.
Άρθρο 6. Δικαιώµατα του χρήστη
6.1 Ο GDPR αναγνωρίζει στο χρήστη ορισµένα δικαιώµατα.
Ειδικότερα, ανά πάσα στιγµή, ο χρήστης µπορεί:
• να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή µη προσωπικών δεδοµένων που τον
αφορούν, να διορθώσει τα δεδοµένα που είναι ανακριβή, να συµπληρώσει τα
δεδοµένα που είναι ελλιπή, καθώς και να τα διαγράψει (αν συντρέχει µια από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του GDPR και σύµφωνα µε τις
εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου) και να ζητήσει τον περιορισµό
της επεξεργασίας τους (σε µια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
18 παράγραφος 1 του GDPR),
• να ζητήσει και να λάβει από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στην περίπτωση που
η νοµική βάση της επεξεργασίας είναι µια σύµβαση ή η συγκατάθεση, και αυτή
γίνεται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, ένα αρχείο µε τα προσωπικά του δεδοµένα
σε δοµηµένη µορφή και να τα διαβιβάσει σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το
λεγόµενο δικαίωµα µεταφοράς των δεδοµένων),
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• να φέρει αντίρρηση και να εναντιωθεί αναφορικά µε την επεξεργασία των
δεδοµένων του στην περίπτωση που προκύψουν συγκεκριµένες καταστάσεις που
τον αφορούν,
• να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδοµένων που αφορούν
κοινά προσωπικά δεδοµένα (όπως είναι για παράδειγµα ηµεροµηνία και τόπος
γέννησης ή τόπος κατοικίας) ή αφορούν ειδικές κατηγορίες προσωπικών
δεδοµένων (όπως είναι για παράδειγµα δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την
κατάσταση της υγείας ή τις σεξουαλικές προτιµήσεις) χωρίς, ωστόσο, να θίγεται
η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της
ανάκλησής της,
• να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.garanteprivacy.it), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα
δικαιώµατά του µε οποιονδήποτε τρόπο.
6.2 Όλα αυτά τα δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν στέλνοντας µήνυµα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Άρθρο 7. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε περιοδικές ενηµερώσεις.
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