
Πολιτική Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Αιτούντων σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχοπαθολογία 

«Παναγιώτης Ουλής» στελεχώθηκε και δημιουργήθηκε από την Αστική μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

«Προαγωγή της γνώσης στις ψυχικές διαταραχές»,  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιγινήτου  αρ. 12, ΤΚ 

11528, με ΑΦΜ 999300003, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών (εφεξής χάριν συντομίας η «Προαγωγή») και το Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΗΣ» - Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, οδός Σωρανού του Εφεσίου, αρ.2, 

Τ.Κ. 11527 με Α.Φ.Μ. 090073295 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄Αθηνών (εφεξής χάριν συντομίας η «ΕΠΙΨΥ»). Για τους 

Οργανισμούς ΕΠΙΨΥ και Προαγωγή, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων είναι 

κομβικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά δεδομένα 

που παρέχονται για την αξιολόγηση υποψηφίων εκπαιδευομένων να παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. 

Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τους ειδικότερους όρους τήρησης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

και ειδικότερα του Ν. 4624/2019 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων). 

 

Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας 

Αναφορικά με την παρούσα επεξεργασία η Προαγωγή και το ΕΠΙΨΥ ορίζονται ως από κοινού υπεύθυνοι 

επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, (εφεξής χάριν συντομίας «από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). 

 

Τύποι δεδομένων 

Οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν απευθείας από εσάς, τους Αιτούντες συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα (εφεξής χάριν συντομίας «Αιτούντες») απλά προσωπικά δεδομένα για να 

επεξεργαστεί το αίτημά σας για συμμετοχή στις δραστηριότητές της. Συγκεκριμένα, συλλέγονται τα εξής 

προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, βαθμίδα και είδος σπουδών, 

προηγούμενη εμπειρία. Τα δεδομένα συλλέγονται από έγγραφα που μας στέλνετε, βιογραφικά σημειώματα 

και συνοδευτικές επιστολές. 

 

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα που προσκομίζονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία 

του αιτήματος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα δεδομένα αυτά θα ζητηθούν, επίσης, στο βαθμό 

που η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των από κοινού 

Υπεύθυνων Επεξεργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει επεξεργασία των προσκομιζόμενων δεδομένων 

χωρίς να συντρέχει κάποιος αντίστοιχος νόμιμος λόγος επεξεργασίας.  

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται για τη διερεύνηση της συμμετοχής χρησιμοποιούνται 



αποκλειστικά για έναν από τους ακόλουθους αναφερόμενους σκοπούς: 1) την αξιολόγηση των προσόντων 

σας, 2) την επικοινωνία με εσάς, 3) τη διαφύλαξη νομίμων συμφερόντων των από κοινού Υπεύθυνων 

Επεξεργασίας. 

 

Χρόνος τήρησης των δεδομένων 

Τα απλά προσωπικά δεδομένα που αποστέλλετε και περιέχονται στην αίτηση (βασικά στοιχεία αιτούντος, 

στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ημερομηνία αίτησης), πρωτοκολλώνται και 

τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΙΨΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί ΝΠΙΔ εκτός 

δημοσίου τομέα, με σκοπό τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του τελευταίου και της «Προαγωγής» 

και την συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία.  

Στο πνεύμα της διασφάλισης της αρχής της ελαχιστοποίησης, τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα που 

αποστέλλετε, όπως το περιεχόμενο των βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών, θα τηρηθούν μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευόμενων του προγράμματος. Σε περίπτωση που η αίτησής 

σας για συμμετοχή γίνει δεκτή, τα δεδομένα θα τηρηθούν για την εξυπηρέτηση της σύμβασης, βάσει της 

Πολιτικής των Εκπαιδευομένων που θα σας κοινοποιηθεί. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τα 

ηλεκτρονικά όσο και τα φυσικά αρχεία που περιέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα θα 

διαγραφούν. 

 

Πρόσβαση και διαβίβαση των δεδομένων 

Τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά από υπαλλήλους με αρμοδιότητες σχετικές με τη 

διοικητική οργάνωση των από κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να 

διαβιβαστούν και σε τρίτους εκτελούντες με τους οποίους συνεργάζονται οι από κοινού Υπεύθυνοι 

Επεξεργασίας (λογιστές, νομικούς κλπ), και να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους ως άνω 

αναφερόμενους σκοπούς. Oι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν διασφαλίσει πως στο πλαίσιο της 

πλήρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όσοι εργάζονται για τους σκοπούς τους, οι συντηρητές 

και τεχνικοί των ηλεκτρονικών συστημάτων της καθώς και κάθε τρίτο συνεργαζόμενο μέρος θα παρέχει 

υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τα δεδομένα των Αιτούντων. 

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Προαγωγή και το ΕΠΙΨΥ παραμένουν από κοινού 

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζουν μαζί τους 

όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από υπαλλήλους και τυχόν τρίτους, βάσει καταγεγραμμένων εντολών 

και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται πάντα το ίδιο υψηλό επίπεδο 

προστασίας. Οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν θα μοιραστούν με κανέναν περαιτέρω τρίτο 

προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης 

οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας, κλπ).  

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 

Οι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεσμεύονται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων σας. Ειδικές 

τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες προστατεύουν τα προσκομιζόμενα δεδομένα από οποιαδήποτε 



αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση ή απώλεια. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που παρέχεται, μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας, οι από 

κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα λειτουργήσουν άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση 

της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των 

υποκειμένων. 

 

Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα 

Ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του 

Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα σε οποιοδήποτε από τους δύο φορείς, είτε την Προαγωγή, είτε το ΕΠΙΨΥ:  

Α) δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να 

διαπιστωθεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας,  

Β) δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων,  

Γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και τη διαφύλαξη των 

νομίμων συμφερόντων της Προαγωγής, 

Δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη διαφωνία για 

τους σκοπούς επεξεργασίας,  

Στ) δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους 

επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο. 

 

Μη προσκόμιση δεδομένων 

Δεν έχετε νομική ή συμβατική υποχρέωση να παρέχετε δεδομένα στην Προαγωγή κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επιλογής. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μη μπορέσουμε 

να επεξεργαστούμε σωστά ή καθόλου την αίτησή σας. 

 

Ανάκληση της συναίνεσης 

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συναίνεσή σας, την οποία έχετε 

δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν θα θιγεί η 

νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην προηγούμενη συναίνεσή σας. 

 

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με αμφότερους τους 

Υπεύθυνους Επεξεργασίας, είτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΕΠΙΨΥ, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση επικοινωνίας dpo@epipsi.gr ή την τηλεφωνική γραμμή 210 61 70 804-5, είτε με την Προαγωγή 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας proagogi.gnosis@gmail.com. Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα 

αναφοράς στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα 

ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr 

 

http://www.dpa.gr/
mailto:contact@dpa.gr

