ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Αγαπητέ γονέα –κηδεμόνα. Η εταιρία μας στο πλαίσιο
εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας της και την εναρμόνιση της
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 2016/679 κανονισμού της Ε.Ε. τηρεί,
διαχειρίζεται και αποθηκεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που
λαμβάνει με τη συναίνεση σας στην σχετική αίτηση σε ειδική
κρυπτογραφημένη και ασφαλή εφαρμογή CRM για την λειτουργία του
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠ του ΟΤΑ αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ. Το φυσικό
αρχείο φυλάσσετε με ευθύνη του Γραμματείας μας κατά τη λειτουργία του
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠ και τις λοιπές ώρες από τον φύλακα της Σχολικής
ΜΟΝΑΔΑΣ
Αντίστοιχα, τα στελέχη μας, έχουν υπογράψει και αποδεχτεί πέραν των
συμβατικών
της
υποχρεώσεων,
Δήλωση
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
και
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επίσης, έχει ελεγχθεί σε όλα τα στελέχη μας το
ποινικό τους μητρώο.
Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω περί των προσωπικών δεδομένων:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε (εφεξής τα “Δεδομένα”) θα τύχουν
επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) για να λάβετε την Υπηρεσία που έχετε ζητήσει (εφεξής η "Υπηρεσία")
σύμφωνα με την αίτηση που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την Your
Consulting Partner ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ (εφεξής η “Εταιρεία”),
(β) για να μπορέσει η Εταιρεία να διενεργήσει έρευνα για την ικανοποίηση
των πελατών (εφεξής η "Ικανοποίηση Πελατών") αναφορικά με την
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το
νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του ΚΑΜΠ με σκοπό τη
βελτίωση των υπηρεσιών της και μόνον,
(γ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή εμπορικών
επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού αναφορικά
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή την διενέργεια ερευνών
αγοράς
(εφεξής
"Μάρκετινγκ"),
(δ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την ανάλυση των
συμπεριφορών, των συνηθειών και τάσεων για την ενίσχυση των
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και για την
ικανοποίηση των προσδοκιών σας (στο εξής "Κατάρτιση Προφίλ"*),
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(ε) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την επικοινωνία των
Δεδομένων και των τηλεπικοινωνιών που θα τα επεξεργάζονται για την
λειτουργία του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠ και τις υπηρεσίες, ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με
αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του
ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ.
αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου
μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για την
υποστήριξη του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠ και ΜΟΝΟΝ). .(εφεξής "Μάρκετινγκ
"**)
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αν δεν δώσετε
τα Δεδομένα, τα οποία είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά, η Εταιρεία δεν
θα μπορεί να σας παρέχει την Υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, αν δεν
δώσετε τα Δεδομένα, τα οποία δεν είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά, θα
μπορέσετε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά πρόσωπα ή/και
νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με
συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένα, που τηρούν όλα
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΚΟΤΗΤΑΣ και εδρεύουν στη Χώρα μας ΕΛΛΑΔΑ.
Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους ΜΟΝΟΝ για την
συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών από
Δημόσιες Υπηρεσίες ή την άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον των
δικαστικών αρχών.
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία ΔΕΝ μπορεί να
διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις
δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της
Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των
Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνουν
χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των
δεδομένων.
Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, η Εταιρεία θα
χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα για να διασφαλίσει επαρκή
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προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της
χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες
που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των
προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνος είναι η Your Consulting Partner Σύμβουλοι ΕΠΕ και οι
διαχειριστές αυτής, με έδρα στην Ομηρείου 4, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και
την ομάδα του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@ycp.gr .
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας
και για την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για την
χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των
σκοπών αυτών και όχι παραπάνω από τη συνολική διάρκεια της σύμβασης
της με τον ΟΤΑ. Αναφορικά με τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας
για την παροχή της Υπηρεσίας, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα
Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την
προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή
ευθύνη σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας. Η τήρηση γίνεται με τη
διαδικασία crypto.(κρυπτογράφησης) για την ασφάλεια των δεδομένων.
Στη συνέχεια θα καταστρέφονται.
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς Μάρκετινγκ και
Κατάρτισης Προφίλ θα φυλάσσονται από την Εταιρεία από την στιγμή που
παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που θα ανακαλέσετε την
συναίνεσή σας. Εφόσον ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, τα Δεδομένα δεν
θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να
συνεχίσουν να τηρούνται από την Εταιρεία, ειδικότερα όπως απαιτείται για
την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή
ευθύνη σε σχέση με την επεξεργασία αυτή, εκτός αν χορηγηθούν
περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια Επιβλέπουσα Αρχή.
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε από
την Εταιρεία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας
υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση σε
αυτά,
2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει ότι έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών
Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα
είναι νόμιμο,
3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει ότι έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα
είναι νόμιμο,
4. Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε
και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να
διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους.
5. Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε
στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για μάρκετινγκ ή
κατάρτιση προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό,
6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε
περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.
Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα γράφοντας στην Your
Consulting Partner Σύμβουλοι ΕΠΕ, Ομηρείου 4, Νέα Σμύρνη, Αθήνα ή
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ycp.gr
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Δήλωση Απορρήτου
Δήλωση περί Απορρήτου
Ενημέρωση: 10 Μαΐου 2017
Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η
Your Consulting Partner Σύμβουλοι ΕΠΕ χρησιμοποιεί και προστατεύει τις
πληροφορίες που μας δίνετε.
Σεβόμαστε το απόρρητό σας και
δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η
παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο
συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και
γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει, επίσης, τις πρακτικές μας
σχετικά με την ασφάλεια.
Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη
συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση
όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με
το Νόμο***, αποκλειστικά και μόνον για τη λειτουργία του
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠ 2019 του Δήμου σας.
Τι συλλέγουμε
Α. Προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες
Κατά την εγγραφή του τέκνου – ων για την συμμετοχή στο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΚΑΜΠ 2020 του Δήμου σας.
Σας ενημερώνουμε, ότι στις περιπτώσεις αυτές και μόνον, συλλέγουμε τα
προσωπικά σας στοιχεία που εσείς μας παρέχετε και γνωστοποιείτε
οικειοθελώς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας. Ενδεικτικά τα προσωπικά
στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν:






όνομα
διεύθυνση
τηλέφωνο
e-mail
ή όποιο άλλο μας γνωστοποιήσετε με δική σας πρωτοβουλία κατά
την ως άνω επικοινωνία σας μαζί μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ε.09.01_5
ΕΚΔΟΣΗ: 1
Ημ/νία: 15/07/2017

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

Έγκριση

Γ.Δ.01.02
Σελίδα 5 από 8

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ δικαιώματα της Your Consulting Partner ΕΠΕ.
Κάθε αναπαραγωγή, διανομή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και γραπτή έγκριση της διώκεται
ποινικά.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας
Γνωστοποιώντας μας τα προσωπικά σας στοιχεία στο ως άνω
περιγραφόμενο πλαίσιο, συμφωνείτε και συναινείτε να επικοινωνούμε μαζί
σας για τους κάτωθι σκοπούς:






για να εξετάσουμε την αίτηση που μας έχετε υποβάλει στη εταιρεία
μας,
για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αιτήματα που μας έχετε
απευθύνει,
για να επικοινωνήσουμε περαιτέρω μαζί σας σε περίπτωση που μας
γνωστοποιήσετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια,
για δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς διασφάλισης της
ποιότητας
για άλλους σκοπούς π.χ. αλλαγή προγράμματος λόγω καιρικών
συνθηκών, ακύρωση εκδρομής, κτλ.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
Η YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ λαμβάνει κατάλληλα
νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών
σας στοιχείων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των
προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί
απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων. Όταν και κατά περίπτωση η
YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ χρησιμοποιεί ένα τρίτο
πάροχο υπηρεσιών, ο εν λόγω πάροχος επιλέγεται προσεκτικά και
απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της
εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων.
Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια, οι
οποίες μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Δυστυχώς, η
μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου ή μέσω σύνδεσης σε δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβεί απώλεια, κατάχρηση ή αλλοίωση των
δεδομένων, αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι μόλις λάβουμε τις
πληροφορίες που σας αφορούν θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα για την
ασφάλεια, προς αποτροπή τέτοιων ατυχών περιστατικών.

Κοινή χρήση προσωπικών στοιχείων με τρίτα μέρη
Η YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται
προσωπικές σας πληροφορίες και στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και
για οποιονδήποτε σκοπό.
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Ενδέχεται, ωστόσο, να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικά ταυτοποιήσιμες
πληροφορίες σας με άλλες εταιρείες συνεργαζόμενες της Your Consulting
Partner Σύμβουλοι ΕΠΕ, αναδόχους και προστεθέντες κατά τις συνήθεις
εργασίες μας για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στις οποίες έχετε
συμφωνήσει.
Δεν θα πωλήσουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα
τρίτα μέρη,. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε επιλεγμένα τρίτα μέρη για την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε σχέση με τις κινητές εφαρμογές μας.
Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται, κατά καιρούς, να έχουν πρόσβαση στα
στοιχεία σας για να μπορέσουν να μας παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες.
Απαιτούμε από όλες τις εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες
υποστήριξης να εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με
το δικό μας. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για ιδίους
σκοπούς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών να
χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για δικές τους δραστηριότητες
μάρκετινγκ.
Πότε επιτρέπεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
σε άλλους
Πέραν των ανωτέρω, η YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ
διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει προσωπικά αναγνωριστικές
πληροφορίες που σας αφορούν, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και
πάντα σύμφωνα με το Νόμο***:






εάν έχουμε εισαγγελική εντολή και σχετικό αίτημα άρσης απορρήτου
από τις εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές Αρχές
της Ελλάδας ή άλλης χώρας στα πλαίσια της διαδικασίας της
παροχής δικαστικής συνδρομής
εάν πιστεύουμε ότι απαιτείται από το Νόμο*** ή ως απάντηση σε
αίτημα διωκτικών αρχών σε σχέση με έρευνα για εγκληματική
ενέργεια ή αστικών και διοικητικών αρχών σε σχέση με εκκρεμή
αστική υπόθεση ή διοικητικό έλεγχο
εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των εν λόγω
πληροφοριών είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση, την επικοινωνία ή
την άσκηση αγωγής κατά προσώπου που προκαλεί βλάβη σε εσάς ή
θίγει τα δικαιώματα, την περιουσία ή της YOUR CONSULTING
PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
μπορεί να υποστεί βλάβη από τέτοιες δραστηριότητες

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και γνωστοποιούνται υπό τις ως
άνω προϋποθέσεις μπορεί να διαβιβαστούν, να αποθηκευτούν και να
υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ελλάδα στην οποία διατηρεί
εγκαταστάσεις η YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ..
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Χρήση διευθύνσεων IP
Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που
δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο
υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας
περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον
υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο
διάστημα είστε online.
Η YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ, ή άλλες εταιρίες που
ενεργούν για λογαριασμό της YOUR CONSULTING PARTNER ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΕ, μπορεί να συλλέγουν διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση
συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης των ιστοτόπων μας. Μπορεί,
επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση
χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να
επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοτόπων ή να
προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τους ιστότοπους και τους άλλους χρήστες.
Πρόσβαση
Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε οι ίδιοι
γνωστοποιήσει στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο και σας αφορούν μόνο
για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο και πάντοτε για να
εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση
περί Απορρήτου και σύμφωνα με το Νόμο***, εκτός εάν ο Νόμο***ς
επιβάλλει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε,
οποιαδήποτε στιγμή, να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς για να ζητήσετε
την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων
που μας έχετε δώσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου. Μπορεί
επίσης να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που μας
παρέχετε σύμφωνα με το Νόμο***.

Ερμηνείες / επεξηγήσεις:
*"Κατάρτιση Προφίλ": Το σύνολο των εγγράφων (φωτοτυπίες και όχι πρωτότυπα) καθώς
και η αίτηση που συμπληρώνει ο γονέας – κηδεμόνας για την ένταξή του τέκνου- ων στην
κατάλληλη ηλικιακή ομάδα.
**"Μάρκετινγκ ": Το σύνολο των μέσων επικοινωνίας για την ενημέρωση του γονέα –
κηδεμόνα σε σχέση ότι αφορά το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ του ΟΤΑ και ΜΟΝΟΝ.
***Νόμος: Κανονισμός 679/2016 της ΕΕ
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