
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
  

Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 

AND POLITICAL SCIENCE - Ε.Σ.Α.L.S.E.» (“HELLENIC ALUMNI ASSOCIATION OF THE LONDON SCHOOL OF 

ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE- H.A.A.L.S.E.”) που εδρεύει στην Αθήνα - Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71 

με στοιχεία επικοινωνίας Email: ……info@lse-alumni.gr…………. (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») σας 

ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει στο πλαίσιο της ανοιχτής online 

εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα Μετά τον Κορονοϊό - Δημόσια Υγεία, Κοινωνία και Οικονομία: Η Ματιά από το 

Λονδίνο» (εφεξής «Εκδήλωση») που θα λάβει χώρα σε ζωντανή μετάδοση την Τρίτη 22.12.2020 δια του 

δικτυακού τόπου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης YouTube (εφεξής «YouTube») 

 

1. Ποια προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:  

Στο πλαίσιο της εγγραφής για την συμμετοχή σας στην Εκδήλωση σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και 

προϋποθέσεις, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω πληροφορίες: 

- Όνομα 

- Επώνυμο 

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

- Αριθμό κινητής τηλεφωνίας 

- Ιδιότητα 

- Λοιπές πληροφορίες που τυχόν μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς κατά την υποβολή ερωτημάτων σας στο 

πλαίσιο της συμμετοχής σας στην Εκδήλωση 

 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση 

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς αποκλειστικά για τους εξής 

νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς: 

(α)  Για την έγκυρη εγγραφή σας στην Εκδήλωση ως συμμετέχοντες 

(β)  Για την κατάρτιση και αποστολή σε εσάς των Βεβαιώσεων Συμμετοχής στην Εκδήλωση 

(γ)  Για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο της Εκδήλωσης  

(δ) Για την αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

τις δράσεις μας, υπό τον όρο της προηγούμενης συγκατάθεσή σας. σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της 

προστασίας προσώπων και αγαθών.  

 

Η επεξεργασία για τους σκοπούς υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) είναι απαραίτητη για την έγκυρη εγγραφή και 

συμμετοχή σας στην Εκδήλωση σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις [άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. 

(β΄) ΓΚΠΔ]. Η επεξεργασία για τον σκοπό υπό στοιχεία (δ) λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκυρης 

συγκατάθεσής σας [άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. (α΄) ΓΚΠΔ]. Το σωματείο υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας δύναται να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιδίωξη τυχόν 

εννόμων συμφερόντων του [άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. (στ΄) ΓΚΠΔ], όπως λ.χ. για την επιδίωξη δικαστικών αξιώσεων 

και προάσπιση δικαιωμάτων του, καθώς επίσης και για την συμμόρφωσή του με τυχόν διατάξεις του νόμου 

[άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. (γ΄) ΓΚΠΔ].  

 

3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας 

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι προσβάσιμα μόνο από αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό και συνεργάτες μας που είναι επιφορτισμένοι με την διοργάνωση της Εκδήλωσης. Εγγυόμαστε ότι 



τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και δεν τίθενται προς πώληση ή περαιτέρω 

διάθεση σε τρίτους μη έχοντες σχέση με την Εκδήλωση. 

 

4. Χρόνος τήρησης 

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα τηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής 

των Βεβαιώσεων Συμμετοχής στην Εκδήλωση και στη συνέχεια θα διαγραφούν, εκτός αν μας έχετε χορηγήσει 

την συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω τήρησής τους με σκοπό την λήψη ενημερώσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, τα δεδομένα σας θα τηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Σε ορισμένες εξαιρετικές 

περιπτώσεις, τα δεδομένα σας ενδέχεται να τηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση τυχόν 

εννόμων συμφερόντων μας ή για την συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας. 

 

5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Ως υποκείμενα των δεδομένων σας έχετε τα εξής δικαιώματα: 

• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε για το πως επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας και, 

εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτών.  

• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για 

παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία επιθυμείτε να τηρηθούν περαιτέρω για τη 

θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. 

• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας. 

• Δικαίωμα φορητότητας: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την μεταφορά των τηρούμενων από εμάς 

δεδομένων σας σε αποδέκτη της επιλογής σας. 

• Δικαίωμα ανάκλησης προηγούμενης συγκατάθεσης. 

 

6. Άσκηση δικαιωμάτων 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση …info@lse-

alumni.gr…………………. ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. 

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την 

Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, 

https://www.dpa.gr/. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευτείτε 

την σχετική Πολιτική μας.  

https://www.dpa.gr/

