ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «ΓΚΠΔ», ΕΕ 2016/679).
Δείτε το κείμενο του Κανονισμού , εδώ
Ο ΣΕΑΟΠ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών
και οιωνδήποτε τρίτων προσώπων που επισκέπτονται τους διαδικτυακούς τόπους του
Συνδέσμου.
Για το λόγο αυτό έχει συντάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερώσει τα
ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών
δεδομένων τους.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται τους δικτυακούς τόπους του ΣΕΑΟΠ και αλληλεπιδρά
με αυτούς, συμπληρώνει πρότυπες ιστοσελίδες επικοινωνίας (φόρμες) ή υποβάλλει δήλωση
συμμετοχής σε μία εκδήλωση ή εγγράφεται στο newsletter μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα
ορισμένες πληροφορίες, όπως:
-

όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο (εργασίας και κινητό), θέση στην εταιρεία

-

η διαδικτυακή του διεύθυνση (IP address)

-

ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,

-

δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει (με «κλικ»)’ εντός της σελίδας,

-

βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή και

-

πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού όπως HTML cookies, Flash cookies, web
beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης /
χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστότοπο.
Η διεύθυνση ΙΡ διατηρείται για νομικούς και τεχνικούς λόγους καθώς και για την αντιμετώπιση
θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, database, δικτύου
κτλ).
Ο ΣΕΑΟΠ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (άρ. 9 § 1 και άρ. 10 ΓΚΠΔ).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους
που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητας του ΣΕΑΟΠ, την επικοινωνία με τα
Υποκείμενα των Δεδομένων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων
υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τους δικτυακούς τόπους του
Υπευθύνου Επεξεργασίας και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, δηλαδή για:
- να εξατομικευτούν οι δικτυακοί τόποι για τους χρήστες, προκειμένου να παρέχεται
βέλτιστη εμπειρία χρήσης και να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις παρεχόμενες
υπηρεσίες

- να είναι δυνατή η παροχή ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων σε τρίτους, με τρόπο
όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών
δεδομένων
- να είναι δυνατή η διαχείριση των δικτυακών τόπων και της κάθε μορφής επικοινωνίας
- να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων (newsletter) κατόπιν
προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών. Ο ΣΕΑΟΠ εξασφαλίζει ότι η αποστολή αυτή
πληροί τους όρους συγκατάθεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της νομοθεσίας για
το ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ότι οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλέσουν
οποτεδήποτε ελεύθερα την συγκατάθεσή τους.
- να είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου εκ μέρους
των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές
- να είναι δυνατή η αποστολή στα πρόσωπα που συμμετείχαν σε μία διενεργηθείσα εκδήλωση
υλικού σχετικού με αυτή.
Τα στοιχεία των χρηστών που έχουν επικοινωνήσει με τον ΣΕΑΟΠ διατηρούνται στους
διακομιστές του Συνδέσμου για το χρονικό διάστημα των δύο ετών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΑΟΠ
Τηρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην βάση δεδομένων μας
αποκλειστικά για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας
και να λαμβάνετε σχετικές γνωστοποιήσεις και προσκλήσεις.
Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση
ή/και διαγραφή των στοιχείων σας. Ταυτόχρονα, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της
επεξεργασίας τους καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς
τούτο αιτιολογία, απλώς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@seaop.gr
Επίσης, σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «unsubscribe», η οποία οδηγεί
στην διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας από τον Οργανισμό μας.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε
δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας,
ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως
άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται ανά διαστήματα βάσει της
ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

