ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο ΚΕΚ/ΚΔΒΜ/ΙΕΚ «ΕΡΕΥΝΑ» η προστασία των προσωπικών δεδομένων
σας

αποτελεί

πρώτιστη

προτεραιότητα

μας

και

ως

εκ

τούτου

δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Στο πλαίσιο αυτό και συμμορφούμενοι με το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018,
επικαιροποιούμε τη βάση δεδομένων μας και την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.
Η νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα είναι σε
ισχύ από 25 Μαΐου 2018 σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πλήρη εικόνα
των στοιχείων που μας δώσατε, της επεξεργασίας που κάνουμε στα
δεδομένα σας καθώς και να έχετε πρόσβαση στην επεξεργασία,
τροποποίηση ή/και διαγραφή τους.
Συγκεκριμένα δεσμευόμαστε ότι:
1. Θα έχετε ενημέρωση και πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα όποτε το ζητήσετε.
2. Δεν θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των
σκοπών για τους οποίους έχουμε με τη συναίνεσή σας.
3. Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση η διαγραφή των προσωπικών
σας δεδομένων με μία απλή αίτηση / αίτημα.
4. Μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη μορφή και τα
στείλετε όπου εσείς θέλετε.
5. Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με τρόπους που δεν
σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει και έχουμε την συναίνεσή σας

(εμπορική προώθηση, κατάρτιση προφίλ, αυτοματοποιημένες
ενέργειες). Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή.
6. Τα δεδομένα σας τα διαχειριζόμαστε με πλήρη διαφάνεια,
νομιμότητα και αντικειμενικότητα. Δεν τα παρέχουμε ούτε τα
πουλάμε σε κανένα.
7. Τα δεδομένα σας που διαθέτουμε είναι μόνο όσα πραγματικά
χρειαζόμαστε

για

την

παροχή

/πώληση

του

προϊόντος

/υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει.
8. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή και
προστατευμένα. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μας μόνο με
έμπιστους εταίρους.
9. Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και τα προσωπικά σας δεδομένα
και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας στο
μέτρο του εφικτού, σε συμφωνία με το Νόμο και τις τρέχουσες
υποχρεώσεις μας.
Οτιδήποτε σας αφορά σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (GDPR) μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί σας στο
gdpr@ereyna.gr και στα τηλέφωνα 28210 93117 - 97773
Το παρόν έγγραφο περιέχει μία σύνοψη όλων των πιθανών λόγων για
τους οποίους θα ζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και θα τα
επεξεργαστούμε. Κάθε φορά που μας γνωστοποιείτε προσωπικά σας
δεδομένα ή εμείς τα συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας τα
χρησιμοποιούμε και τα
πολιτική.

επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες που

ακολουθούν. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά
σας δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. ΚΕΚ /ΚδΒΜ/ΙΕΚ «ΕΡΕΥΝΑ»
Το «ΕΡΕΥΝΑ», συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής ένωσης. Διενεργεί πιστοποιήσεις όλων των επιπέδων του
ΑΣΕΠ. Ως ιδιωτικό ΙΕΚ παρέχει αναγνωρισμένες μεταλυκειακές σπουδές.
Το «ΕΡΕΥΝΑ», είναι υπεύθυνο

για τα προσωπικά δεδομένα που μας

γνωστοποιείτε και θα αναφέρεται παρακάτω ως «ΕΡΕΥΝΑ», «εμείς», «σε
εμάς».
2. Τι είναι τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τι
είναι η επεξεργασία δεδομένων.
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και
ταυτοποιεί ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο,
ηλικία,

κατοικία,

επικοινωνίας
εκπαίδευση
εργασιακή
περιουσιακά

επάγγελμα,

κλπ.)φυσικά
(Τίτλοι

οικογενειακή

χαρακτηριστικά

σπουδών,

συμπεριφορά
στοιχεία,

βαθμοί),

κλπ),

(Βάρος,
εργασία

οικονομική

οικονομική

κατάσταση,

στοιχεία

Ύψος

(προϋπηρεσία,

κατάσταση

συμπεριφορά),

κλπ),

(έσοδα,

ενδιαφέροντα,

δραστηριότητες, συνήθειες.
Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα
ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.
Ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά
δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται: Στη φυλετική ή εθνική του
προέλευση,

στα πολιτικά του φρονήματα,

στις θρησκευτικές ή

φιλοσοφικές του πεποιθήσεις,

στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική

οργάνωση,

στην κοινωνική του πρόνοια,

στην υγεία του,

στην

ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη
συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ονομάζεται κάθε εργασία που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση υπολογιστών, σε δεδομένα
προσωπικού

χαρακτήρα

ή

σε

σύνολα

δεδομένων

χαρακτήρα,

όπως η συλλογή και καταχώριση,

προσωπικού

η οργάνωση,

η

διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση
και η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση,
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,
ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

3. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.
Ο συνηθισμένος τρόπος λήψεις των προσωπικών σας δεδομένων είναι
με τη χρήση του εντύπου

που σας παρέχουμε

αποφασίζετε να συνεργαστείτε μαζί μας
υπηρεσία ή ένα προϊόν.

κάθε φορά που

για να σας παρέχουμε μία

Παρόλα αυτά

δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα μπορούμε και να συλλέξουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας
πάλι για τους ίδιους λόγους.
Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από σας φροντίζουμε πάντα
να είναι τα απαραίτητα και μόνο για να σας παρέχουμε την υπηρεσία ή
το προϊόν για το οποίο συμφωνούμε. Στη συλλογή δεδομένων κάποια
πεδία είναι υποχρεωτικά και αυτά επισημαίνονται με έναν αστερίσκο. Η
μη παροχή αυτών των δεδομένων που επισημαίνονται με αστερίσκο
μας δυσκολεύει το έργο στην παροχή υπηρεσίας

για την οποία

ενδιαφέρεστε.
Από εσάς συλλέγουμε δεδομένα για:


Τη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού σε δική μας ιστοσελίδα,



Την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία και εμπορικές ανακοινώσεις
και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών,



Την αγορά και διαχείριση παραγγελιών,



Την περιήγηση στις ιστοσελίδες μας,



Την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών που αφορούν
προσφορές η ενημέρωση σε υπηρεσίες και προϊόντα,



Την απάντηση σε ερωτήματα σας

Τα δεδομένα που συνήθως ζητάμε από εσάς περιλαμβάνουν:


Επώνυμο και όνομα,



διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,



αριθμό τηλεφώνου,



ημερομηνία γέννησης,



στοιχεία που αφορούν τις παραγγελίες σας,



πληροφορίες σχετικές με τις πληρωμές σας,



ιστορικό αγορών,



στοιχεία σύνδεσης στις ιστοσελίδες μας,



πληροφορίες

που

μας

έχετε

γνωστοποιήσει

με

έγγραφη

συναίνεσή σας
Τα δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε για:


Να μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας,



να αγοράσετε και να διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας,



να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας,



να σας ενημερώσουμε για προωθητικές ενέργειες που κάνουμε
πάνω σε προϊόντα ή υπηρεσίες,



να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση τις
δικές σας ανάγκες,



να επικαιροποιούμε τη βάση δεδομένων μας διαγράφοντας ή
διορθώνοντας στοιχεία που εσείς μας ζητήσατε,



να

επικοινωνούμε

μαζί

σας

για

να

οριστικοποιήσουμε

παραγγελίες σε προϊόντα ή υπηρεσίες,


για στατιστικούς λόγους,



και για λόγους στους οποίους έχετε συγκατατεθεί εγγράφως στο
έντυπο

λήψης

προσωπικών

δεδομένων

για

την

παροχή

υπηρεσίας ή προϊόντος που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς.

Κάθε

φορά

που

λαμβάνουμε

προσωπικά

σας

δεδομένα

ή

επεξεργαζόμαστε υφιστάμενα δεδομένα σας αυτό γίνεται είτε με τη δική
σας έγγραφη συγκατάθεση ή για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής
υπηρεσίας που ζητήσατε ή για νομικούς λόγους ή για έννομο
συμφέρον.
4. Κατάρτιση προφίλ.
Επειδή μας ενδιαφέρει να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας
προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πολύ κοντά στα
ενδιαφέροντά σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές
κατάρτισης προφίλ. Αυτό γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που έχετε
συναινέσει γραπτώς και βέβαια έχετε πάντα το δικαίωμα να αλλάξετε
γνώμη.
5. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της
επιχείρησης

μας

για

την

εκτέλεση

της

σύμβασης

που

έχουμε

συμφωνήσει, για την παροχή υπηρεσιών και/ή την αγορά προϊόντων.
Θα γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας
όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή την
παροχής της υπηρεσίας που συμφωνήσαμε.
Δεν προσφέρομε ούτε πουλάμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
6. Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων. Που και πόσο
χρόνο.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας
και αν χρειαστεί μεταφέρονται
συνεργάτες μας

και αποθηκεύονται σε έμπιστους

στα πλαίσια της παροχής υπηρεσίας που έχουμε

συμφωνήσει μαζί σας.
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα
χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να

ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις
νομικές υποχρεώσεις μας.
Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη
συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας,
καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας
(για παράδειγμα, για να αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016) ή για
στατιστικούς σκοπούς.
Όταν δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων τα
διαγράφουμε από το πληροφοριακό μας σύστημα και τα αρχεία μας.
7. Δέσμευση ασφάλειας προσωπικών δεδομένων
Δεσμευόμαστε ότι λαμβάνουμε, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας
δεδομένα. Επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας και κάνοντας
χρήση συμβάσεων εμπιστευτικότητας, απαιτούμε και αυτοί να πράττουν
το ίδιο.
Χρησιμοποιώντας μία σειρά από διαδικασίες και πολιτικές εντός της
εταιρείας μας λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή
κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς και προς τους
συνεργάτες μας γίνεται κάνοντας χρήση

πρωτόκολλων ασφαλείας

που εγγυώνται στο μέτρο του δυνατού την αποτροπή διαρροής
δεδομένων.
8. Σύνδεσμοι προς τρίτους.
Κάποιες φορές οι ιστότοποι μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους
προς ιστοσελίδες συνεργατών μας.Αν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο
από αυτούςΑυτό γίνεται με δική σας ευθύνη μία και δεν καλύπτεται από
τη συγκεκριμένη πολιτική. Εφιστούμε την προσοχή να ελέγχετε τις
ιστοσελίδες στις οποίες μεταβαίνετε πριν από την υποβολή προσωπικών
σας δεδομένων στους εν λόγω ιστότοπους.

9. Τα δικαιώματά σας σε ότι αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα


Δικαίωμα στην ενημέρωση :

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ξεκάθαρη ενημέρωση σε σχέση
με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από
εμάς. Για παράδειγμα, γιατί λαμβάνουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα που θα αποθηκεύονται για πόσο χρόνο για ποιο λόγο
και λοιπά.


Δικαίωμα στην πρόσβαση:

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να σας
εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε σχέση πάντα με
τον εργασιακό μας φορτίο.


Δικαίωμα στη διόρθωση:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά
σας δεδομένα εάν αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επικαιροποιημένα.



Δικαίωμα στη διαγραφή/δικαίωμα στη λήθη:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων από τους υπολογιστές μας και τα αρχεία μας υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντιβαίνει με νομικές και κανονιστικές
υποχρεώσεις μας.


Δικαίωμα εναντίωσης

στην

άμεση

εμπορική

προώθηση,

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε διαφημιστικά μας
μηνύματα είτε απλά κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφή στα

μηνύματα που λαμβάνετε από στέλνοντας μας ένα email στο
οποίο μας δηλώνετε την επιθυμία σας για διαγραφή.


Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης:

Μπορείτε να κάνετε ανάκληση τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και αν η
επεξεργασία γινόταν με τη συγκατάθεσή σας. Αν η ανάκληση
αυτή μας αφαιρεί την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης την
οποία έχουμε συμφωνήσει μαζί σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε
ξανά μαζί μας και να βρούμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας
επωφελή και για τις δύο πλευρές.


Δικαίωμα εναντίωσης

στην

επεξεργασία

βάσει

έννομων

συμφερόντων
Αν κρίνετε ότι έχετε έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να
εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.


Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από τη βάση
δεδομένων μας σε άλλη.


Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε

το

δικαίωμα

επεξεργασία

των

να

ζητήσετε

δεδομένων

να

σας

περιορίσουμε
(μπορούμε

να

την
τα

αποθηκεύσουμε αλλά όχι να χρησιμοποιήσουμε ή να τα
επεξεργαστούμε σύμφωνα με ότι ορίζει ο Γενικός κανονισμός)


Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies
Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των Cookies. Οι ρυθμίσεις
συνήθως είναι προεπιλεγμένες να αποδέχονται τα Cookies.
Ωστόσο μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον
φυλλομετρητή σας.

10. Φόρουμ συζητήσεων – ‘Όροι χρήσης.
Σε ιστοσελίδες μας (όπως για παράδειγμα elearning24.gr,
learning24.gr, gdpr-greece.eu, ενδέχεται να έχετε την δυνατότητα
να λάβετε μέρος σε συζητήσεις (forum) που αφορούν θέματα για
τα οποία κάνετε χρήση κωδικών πρόσβασης για να συμμετέχετε.
Οι

ακόλουθοι

Κανόνες Λειτουργίας θεσπίστηκαν ώστε να

διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στο forum.
Η συμμετοχή σας στο forum σημαίνει την πλήρη αποδοχή των
Όρων Χρήσης και Κανόνων Λειτουργίας. Παρακαλούμε ελέγξτε τις
επιμέρους

κατηγορίες

του

forum

για

τυχόν

ύπαρξη

συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με
τους παρόντες Όρους Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας.
Οι

Όροι

Χρήσης

και

Κανόνες

Λειτουργίας

μπορούν

να

τροποποιηθούν/αλλάξουν/διαγραφούν ανά πάσα στιγμή και
χωρίς προειδοποίηση με παράλληλη δημοσίευσή τους στην
παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες όσο και για
τα εγγεγραμμένα μέλη.
a. Η διαδικασία της εγγραφής είναι εντελώς δωρεάν και γίνεται
με

την

εγγραφή

σας

στο

αντίστοιχο

μάθημα

που

συμμετέχετε.
b. Κάθε μέλος με την εγγραφή του αποδέχεται τους Όρους
χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας της κοινότητας αυτής και
έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για αυτούς τακτικά σε
περίπτωση τροποποιήσεων.
c. Όλα τα στοιχεία των μελών που καταγράφονται στη βάση
δεδομένων, μπορούν να δοθούν στις αρχές, εάν ζητηθούν.
d. Τα στοιχεία πρόσβασή σας (όνομα, επώνυμο) είναι ορατά
προς τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους μόνο μέσα στο
forum του μαθήματος που συμμετέχετε. Σε περίπτωση που
δεν

επιθυμείτε

επικοινωνήστε

να
με

φαίνονται
τους

τα

εν

διαχειριστές

λόγω
της

στοιχεία,

ιστοσελίδας

(Ενότητα 11) για ανωνυμοποίηση των στοιχείων σας. Σε
αυτή την περίπτωση όμως, όταν στέλνετε μηνύματα θα
δημοσιεύονται αφού πρώτα ελεγχθούν που πρακτικά
σημαίνει καθυστέρηση στην δημοσίευσή σας και άρα στις
απαντήσεις που θα λάβετε.
e. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

η

εμπορική

διαφήμιση

οποιασδήποτε

μορφής με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ενότητες που θα
ανοίγονται

γι'

αυτό

το

σκοπό

θα

διαγράφονται. Για

περισσότερες πληροφορίες ή αν πιστεύετε ότι χρίζετε
εξαίρεσης επικοινωνήστε μέσω προσωπικού μηνύματος με
κάποιον

από

τους

χρησιμοποιείστε
Το

forum

είναι

Συντονιστές/Διαχειριστές

τη
πρωτίστως

φόρμα
χώρος

ή

επικοινωνίας.
ενημέρωσης

και

ανταλλαγής απόψεων.
f. Όταν δημοσιεύετε κάτι που ανήκει σε άλλη ιστοσελίδα,
forum ή συγγραφέα, να αναφέρετε την πηγή των άρθρων
σας. Επίσης σημαντικό είναι και το αντίστροφο. Το υλικό
που δημοσιεύουν στο forum τα μέλη (φωτογραφίες, βίντεο,
κείμενα κ.τ.λ.) τους ανήκει και δεν επιτρέπεται να δημοσιευτεί
οπουδήποτε αλλού χωρίς την έγκριση τους.
g. Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για τη νόμιμη χρήση αυτής. Ο χρήστης απαγορεύεται να
αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας παράνομο
υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται και το υλικό που παραβιάζει
δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται πνευματικής
ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας
προσωπικών δεδομένων) ή /και είναι ψευδές, απειλητικό,
υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε
ποινικά κολάσιμες πράξεις. Επιπλέον, απαγορεύεται η
χρήση ή μετάδοση κωδικοποιημένου υλικού. Χρήση της
ιστοσελίδας

για

παράνομους

σκοπούς

συνεπάγεται

αστικές και ποινικές ευθύνες. Οι δημιουργοί, διαχειριστές και
συντονιστές του Forum, ουδεμία ευθύνη φέρουν για υλικό
με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από
τρίτους και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα.
h. Απαγορεύεται η παράνομη διακίνηση αρχείων, λογισμικού
και συνδέσμων που οδηγούν σε ιστοσελίδες ιδίου ή
παρόμοιου

περιεχομένου

(π.χ

torrents).

Εξαίρεση

αποτελούν ιστοσελίδες με νόμιμη χρήση, στις οποίες το
περιεχόμενο εξαρτάται από τους χρήστες της και τυχόν
παράνομο υλικό δεν έχει προλάβει να αφαιρεθεί από τους
υπεύθυνους της ιστοσελίδας (π.χ. file hosting).
i. Αποφεύγετε να δίνετε προσωπικά στοιχεία για τη δική σας
ασφάλεια. Εάν παρ' όλα αυτά το επιθυμείτε, το κάνετε με
αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
j. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ δημοσιεύσεις που αφορούν προσωπικά
ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συνανθρώπων μας.
k. Αποδεχόμενοι τους Κανόνες Λειτουργίας του Forum, έχετε
υποχρέωση προτού δημοσιεύσετε να ελέγχετε τους κανόνες
που

αφορούν

στην

συγκεκριμένη

θεματική

ενότητα/δημόσια συζήτηση.
11. Στοιχεία επικοινωνίας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά
δεδομένα σας ή θέλετε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας, μη
διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.
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