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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κατανοώντας ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων απαιτεί εμπιστευτικότητα, ακολουθούμε 
τις τρέχουσες ρυθμίσεις και τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία και προστασία των 
δεδομένων. 
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφουμε 
παρακάτω, ακολουθώντας το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και 
διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.  
 
Η Πολιτική Απορρήτου που περιγράφεται παρακάτω καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία 
του έργου GrowINg αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της, των συνδρομητών 
σε ενημερωτικά δελτία και των επισκεπτών στον ιστότοπο μας http://growing-project.eu/ . 
 

(+)Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων; 

Η σύμπραξη του έργου GrowINg είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
των εταίρων, των συνδρομητών και των επισκεπτών που εγγράφονται στα ενημερωτικά δελτία μας 
και/ή υποβάλλουν αίτημα για επικοινωνία ή συμμετοχή σε δοκιμές της πλατφόρμας, ακολουθώντας 
τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο 
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR). 

Η σύμπραξη του έργου GrowINg δε μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με 
οποιοδήποτε άλλο φορέα.  

 

(+)Πώς συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Δε συλλέγουμε πληροφορίες από τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας. Προσωπικά δεδομένα θα 
συλλέγονται και θα επεξεργάζονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Αν συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και 
τις δραστηριότητες του GrowINg, 

• Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας, 
• Αν συμπληρώσετε άλλες φόρμες και πεδία συλλογής πληροφοριών που είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα, 
• Τη φόρμα εγγραφής για οποιαδήποτε από τις δημόσιες εκδηλώσεις που προωθούνται από 

οποιονδήποτε εταίρο στα πλαίσια του έργου, 
• Τη λίστα υπογραφών των συμμετεχόντων όταν παρακολουθούν κάποια εκπαιδευτική 

εκδήλωση που προωθείται στα πλαίσια του έργου. 
• Τη λίστα υπογραφών των συμμετεχόντων όταν παρακολουθούν κάποια δημόσια ενημερωτική 

εκδήλωση που προωθείται στα πλαίσια του έργου. 

 

(+)Για ποιο σκοπό και σε ποια βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς 
για τους οποίους τα δεδομένα θα παρέχονται ενδεικτικά: για συμβουλευτική ενδιαφερόμενων σχετικά 
με την αξιολόγηση των λύσεων στα πλαίσια του έργου GrowINg, για τη δημιουργία αναφορών που 
κατατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή σε οποιοδήποτε εθνικό φορέα χρηματοδότησης και για 
να στέλνονται ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου με αυστηρούς 
όρους που εσείς επιλέγετε στο πεδίο συγκατάθεσης που συμπεριλαμβάνεται σε κάθε online φόρμα 
στην ιστοσελίδα. 

http://growing-project.eu/
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ο 
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR) η χρήση προσωπικών δεδομένων πρέπει 
να αιτιολογείται τουλάχιστον από μια νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η 
ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς 
που αναγράφονται παραπάνω σχετικά με το έργο GrowINg είναι η συγκατάθεση σας.  

(+) Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων; 

• των προσωπικών σας δεδομένων (για το σκοπό αυτό θα σας δοθεί μια φόρμα συγκατάθεσης 
για τη χρήση των στοιχείων σας, η οποία συγκατάθεση μπορεί και να αποσυρθεί), 

• Όταν η διαχείριση είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες 
υπόκειται το έργο GrowINg, 

• Όταν η διαχείριση είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει κάποιο νομικό στόχο και οι λόγοι χρήσης 
του επικρατούν των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας, 

• Όταν σύμφωνα με τη διαχείριση είναι απαραίτητο να καταθέσουμε, να ασκήσουμε ή να 
υπερασπιστούμε ένα δικαίωμα σε νομικές διαδικασίες εναντίον σας, εναντίον μας ή εναντίον 
κάποιου τρίτου.  

 

(+) Τι προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν; 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να συμπεριλαμβάνουν το όνομα σας, την 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το είδος του οργανισμού που απασχολείστε, τη χώρα διαμονής, και/ή 
άλλα.  

 

(+) Πώς διατηρούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων; 

Χρησιμοποιούμε μια πληθώρα μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ταυτοποίησης, 
κρυπτογράφησης, και ψηφιακά πιστοποιητικά για να βοηθήσουμε στην προστασία και τη διατήρηση 
της ασφάλειας, της ακεραιότητας, και της διαθεσιμότητας των προσωπικών σας δεδομένων.  

Παρόλο που η μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια ενάντια 
σε εισβολές, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε τις φυσικές, ηλεκτρονικές, και διαδικαστικές διαδικασίες ασφαλείας 
για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακολουθώντας τις διαθέσιμες προδιαγραφές 
προστασίας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω: 

• Προστασία συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών με τείχη προστασίας για να αποτραπεί η 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.  

• Συνεχή έλεγχο της πρόσβασης στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών για να αποτραπεί, 
να ανιχνευθεί και να εμποδιστεί η κακή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.  

 

(+) Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για την περίοδο για την οποία ο σκοπός για τον οποίο 
συλλέχθηκαν είναι έγκυρος. Όταν επέλθει η μέγιστη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας 
δεδομένα θα γίνουν ανώνυμα αμετάκλητα (ανώνυμα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν) ή θα 
καταστραφούν με ασφάλεια. 

Για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα 
θα διατηρηθούν από τη συλλογή συγκατάθεσης σας ή από το τελευταίο συμβόλαιο που έγινε (όποιο 
από τα δύο συντάχθηκε τελευταίο) και δεδομένου ότι, μέσα σε αυτή την περίοδο, δεν έχει αποσυρθεί η 
συγκατάθεση σας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε προστατευμένους servers από δικούς μας παρόχους 
προμηθευτών/υπηρεσιών, παρέχοντας πρόσβαση και χρήση αποκλειστικά σύμφωνα με τις πολιτικές 
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και τα δεδομένα μας (ή με τις αντίστοιχες πολιτικές και δεδομένα των παρόχων 
προμηθευτών/υπηρεσιών).  

 

(+) Πώς να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε τη συγκατάθεση σας; 

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας, με ισχύ μελλοντικά.  

Μετά την πλήρη αφαίρεση των δηλώσεων συγκατάθεσης σας, δε θα λαμβάνετε κανένα είδος 
επικοινωνίας για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου.  

 

(+) Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία δεδομένων 
και την κατάθεση παραπόνων στην αρχή επιτήρησης ; 

• Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου μέσω της Διαδικτυακής Φόρμας 
Επικοινωνίας.  

• Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να: 
• Σας παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων 
• Σας παρέχουμε ένα αντίγραφο από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται 
• Σας παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε διαθέσει σε κάποιον άλλο διαχειριστή 

κατόπιν δικού σας αιτήματος 
• Διευκρινίσετε οποιαδήποτε ανακρίβεια διατηρούμε στα προσωπικά δεδομένα 
• Διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα των οποίων η χρήση δεν είναι πια νόμιμη  
• Περιορίσουμε τον τρόπο διάθεσης των προσωπικών σας δεδομένων μέχρι να διερευνηθεί το 

παράπονο. 

Η εξάσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις με στόχο τη διασφάλιση 
του δημόσιου ενδιαφέροντος (αποτροπή ή εντοπισμός εγκλημάτων) ή του προσωπικού μας 
ενδιαφέροντος (διατήρηση επαγγελματικής ιδιωτικότητας). 

Αν ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα τα αναλύσουμε, και θα απαντήσουμε εντός 1 μηνός. 

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας ή με την 
ανταπόκριση μας αφού ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, ακολουθώντας την ισχύουσα 
νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην επιβλέπουσα αρχή (Comissão Nacional 
de Protecção de Dados - CNPD στην Πορτογαλία).  

 

(+) Διαθέσιμοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα 
 

Η ιστοσελίδα μας ίσως περιέχει συνδέσμους που σας δίνουν τη δυνατότητα να επισκεφθείτε εύκολα 
άλλες ιστοσελίδες παρόμοιου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους 
για να μεταφερθείτε από την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς δεν έχουμε καμία 
αρμοδιότητα σε αυτή την ιστοσελίδα. Συνεπώς, οι εταίροι της σύμπραξης του έργου GrowINg δε 
φέρουν ευθύνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε ενώ 
επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες και οι εν λόγω ιστοσελίδες δε διέπονται από αυτή τη δήλωση 
εμπιστευτικότητας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μελετήσετε τη δήλωση εμπιστευτικότητας που 
είναι διαθέσιμη για την εν λόγω ιστοσελίδα. 

https://www.cnpd.pt/
https://www.cnpd.pt/
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