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Ενημερωτικό έντυπο για τον Ενδιαφερόμενο 
 
Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο (στο εξής το «Ινστιτούτο») χειρίζεται τα προσωπικά 
δεδομένα όσων υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέλους (στο εξής η «Αίτηση 
εγγραφής»), με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 2016/679 για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «GDPR»). 
 
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 στη Via 
Giuseppe Giacosa 31, Μιλάνο (Ιταλία) (στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). 
Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@istitutoellenicodicultura.com. 
 
2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων 
Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στην διαχείριση της Αίτησης εγγραφής 
και στην περίπτωση αποδοχής της, στην αποστολή μηνυμάτων που απευθύνονται 
στα μέλη του Ινστιτούτου και σε κάθε περίπτωση μηνυμάτων σχετικά με τη 
δραστηριότητα του Ινστιτούτου.  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
τόσο σε έγχαρτη μορφή, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (συμπεριλαμβανομένων των 
φορητών συσκευών) κατά τρόπο που κρίνεται απολύτως απαραίτητος για την 
επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών. 
 
3. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων 
Το Ινστιτούτο επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα όποτε: 
α) είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του μετά την λήψη της 
Αίτησης εγγραφής και την ενδεχόμενη αποδοχή της (άρθρ. 6, παρ. 1β, GDPR), 
β) είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του (άρθρ. 6, 
παρ. 1γ, GDPR). 
 
4. Συνέπειες της μη κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την Αίτηση εγγραφής ή/ 
και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, η μη κοινοποίηση 
των προσωπικών δεδομένων εμποδίζει την έγκυρη ολοκλήρωση της Αίτησης 
εγγραφής και τη σχέση με το Ινστιτούτο. 
 
5. Διατήρηση δεδομένων 
Τα προσωπικά δεδομένα, αντικείμενα επεξεργασίας για τους προαναφερθέντες 
σκοπούς, θα διατηρηθούν για την περίοδο αξιολόγησης της Αίτησης εγγραφής, 
καθώς και για όλη την περίοδο ενδεχόμενης προσχώρησης στο Ινστιτούτο. Έπειτα, 
θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ινστιτούτο υπόκειται σε 
υποχρέωση διατήρησης για φορολογικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς που 
προβλέπονται από νόμους ή κανονισμούς. 
 
6. Διάδοση δεδομένων 
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δε θα προβεί σε καμία περίπτωση στη γνωστοποίηση 
των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του χρήστη, εκτός και αν το απαιτούν οι Δικαστικές ή οι Διοικητικές 
Αρχές προς την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. 
 
7. Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου 
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Ο GDPR αναγνωρίζει στο χρήστη ορισμένα δικαιώματα. Ειδικότερα, ανά πάσα 
στιγμή, ο ενδιαφερόμενος 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 Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ένα αρχείο με τα 
προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη μορφή και να τα διαβιβάσει σε άλλον 
Υπεύθυνο επεξεργασίας (το λεγόμενο δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων), 

• 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.  

Όλα αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν στέλνοντας μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
 
 
 

 


