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Σημείωση απορρήτου 

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ) θεωρεί υψίστης 

σημασίας την προστασία των δεδομένων στις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων των έργων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των γενικών επαφών.   

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και 

επεξεργαζόμαστε με την εγγραφή σας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που διεξάγεται στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής 

της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων», το οποίο 

επιχορηγείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό των EEA Grants- στο πλαίσιο του 

προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η 

Ε.Π.Α.Ψ.Υ και εταίρος η εταιρεία CMT Prooptiki Ltd. 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στη δράση, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων 

χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με το Νόμο 4624/2019 σχετικά με την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR).  

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων διέπεται από 

τους παρόντες όρους, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας.   

Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που 

διατηρεί η Ε.Π.Α.Ψ.Υ στο πλαίσιο του προγράμματος, για την οριστική διαγραφή τους από 

την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά 

τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα 

στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, κα 

Καραδεδέ Βαρβάρα, στη διεύθυνση dpo@epapsy.gr μέσω του email με το οποίο έχουν 

εγγραφεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, για σκοπούς ταυτοποίησης.  

 

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων  

Ως ΕΠΑΨΥ θέλουμε να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεστε μαζί μας 

και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Ο νόμος μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε προσωπικά 

στοιχεία, όπου έχουμε έννομο συμφέρον. Η χρήση τους γίνεται βάση των ισχυουσών 

νομοθεσιών και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας. Το κείμενο αυτό εξηγεί με απλά 

λόγια αλλά και σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Σκοπός του 

είναι να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε και να αποφασίσετε ποια δεδομένα θέλετε να 

μοιράζεστε μαζί μας και με ποιο τρόπο.  

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε όποιο από τα δικαιώματα σας προκύπτει από το 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  2016/679. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

Η ΕΠΑΨΥ που βρίσκεται στην Σαλαμίνος 36, 151 24  Μαρούσι είναι υπεύθυνη για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  
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Τι δεδομένα συλλέγουμε;  

Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα της Ιστοσελίδας θα σας ζητηθούν:  

• Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα και επώνυμο. 

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως email  

• Επιπλέον δημογραφικά στοιχεία, όπως το επάγγελμα, ο φορέας απασχόλησης ή 

εκπροσώπησης και η περιοχή διαμονής σας.  

Επιπλέον, το webinar θα βιντεοσκοπηθεί και θα δημοσιευθεί τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου 

στον ιστότοπο www.epapsy.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως ενδεικτικά Instagram, 

Facebook, Youtube, κλπ), σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, με σκοπό την περαιτέρω χρήση, 

προβολή και εκμετάλλευσή τους. Εάν δεν επιθυμείτε την καταγραφή σας κατά τη 

βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου, μπορείτε να διατηρήσετε την κάμερά σας κλειστή. 

Σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα παρακαλώ ενημερωθείτε 

εδώ.  

Γιατί τα συλλέγουμε;  

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών:  

• Τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση 

ενημερώσεων σχετικά τα webinars του έργου, και λοιπές δράσεις που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.   

• Ανωνυμοποιημένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν σε αναφορές σχετικά με τη 

συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου 

προς τον Διαχειριστή Επιχορήγησης, τους εταίρους του προγράμματος και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 

προώθηση των στόχων του έργου σε δημοσιεύσεις στον τύπο, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σε παρουσιάσεις και πιθανόν σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά. 

• Το βιντεοσκοπημένο υλικό θα αποθηκευτεί για ιστορικούς σκοπούς στο αρχείο της 

Ε.Π.Α.Ψ.Υ και θα χρησιμοποιηθεί αρχικά ως απόδειξη ότι το διαδικτυακό σεμινάριο 

πραγματοποιήθηκε, στις αντίστοιχες αναφορές προς τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό. 

Επιπλέον θα δημοσιευθεί, τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου, στον ιστότοπο 

www.epapsy.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως ενδεικτικά Instagram, 

Facebook, Youtube, κλπ), σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, με σκοπό την περαιτέρω 

χρήση, προβολή και εκμετάλλευσή τους. 

Με ποιους τα μοιραζόμαστε;  

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του 

απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συλλογή τους 

δεσμεύονται συμβατικά στην τήρηση κανόνων εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας τους. 

Τα δεδομένα μπορεί να μοιραστούν με τους εταίρους του έργου μόνο για τους παραπάνω 

λόγους.   

  

http://gbvcyclades.epapsy.gr/wp-content/uploads/2022/11/cookies-policy-1.pdf
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Πόσο καιρό τα διατηρούμε;  

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων του προγράμματος. Η 

Ε.Π.Α.Ψ.Υ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών έως και 5 χρόνια 

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Μετά το πέρας της περιόδου 

διατήρησης ή εάν κάποιος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων 

του και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον που να 

απορρέει από τη χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, τα δεδομένα του θα διαγράφονται 

το συντομότερο δυνατόν.   

  

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dpo@epapsy.gr 
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