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Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2020 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. 
Είμαστε η AIESEC Ελλάδος, ένα κίνημα ηγεσίας νέων,όπου καθοδηγείται απο το όρομα του: 
Ειρήνη και Μεγιστοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων.Eίμαστε εγεγγραμένοι,στα επίσημα 
όργανα τη Ελλάδος με ΑΦΜ 090068433. Η διευθυνσή μας είναι Ανδρέα Μουστοξύδη 3, Aθήνα, 
11473. 

Υπάρχουμε ως AIESEC Ελλάδος και επίσης σε άλλες 7 τοπικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. 
Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητο των επισκεπτών του 
ιστοτόπου μας. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον άμεσο ή έμμεσο εντοπισμό ενός ατόμου ("προσωπικά δεδομένα"): 
συνεπώς, αυτή η πολιτική ισχύει για τις καταστάσεις στις οποίες ενεργούμε ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε 
προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα άτομα, τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε, τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να το αποκαλύψουμε σε άλλους και πώς το 
διατηρούμε ασφαλές. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ. 
 

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η επικαιροποίηση, 
ενημέρωση και υποστήριξη του κοινού μας, όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση του. Τα 
προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, την 
ηλικία, τον αριθμό τηλεφώνου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο. 
Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω εντύπων ενδιαφέροντος που υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα της AIESEC στην Ελλάδα. (www.aiesec.gr). 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για ένα έτος μετά την υποβολή τους. Μετά από αυτό 
το χρονικό διάστημα, θα λάβετε μια ειδοποίηση από τον οργανισμό, αν επιθυμείτε να 
συνεχίσετε να ενημερώνεστε για τις πληροφορίες της AIESEC. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αυστηρά εσωτερικά. Μπορούμε να μεταφέρουμε 
πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλες οντότητες και συνεργάτες της AIESEC για σκοπούς 
που σχετίζονται με αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ή για τη 
διαχείριση του οργανισμού μας. 
 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. 
Τα δικαιώματά σας – τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνόντας μαζί μας – είναι τα 

εξής: 
● Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. Έτσι, για να μπορέσετε να λάβετε αποφάσεις σχετικά με την 

ιδιωτική σας ζωή και να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνουμε για ποιο 

λόγο χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την 

επεξεργασία τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας, 
μπορείτε να δείτε στην παρούσα πολιτική απορρήτου. 
● Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας προσωπικά δεδομένα 

και το δικαίωμα λήψης σχετικών πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 



 

 

σας δεδομένων. Mπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που 

διατηρούμε για εσάς, ώστε να γνωρίζετε αν και τι είδους προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε 

επεξεργασία, γιατί υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιος το επεξεργάζεται.  
● Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση/συμπλήρωση των 

προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή/ελλιπή. 
● Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των 

προσωπικών δεδομένων όταν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας 

τους. 
● Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να 

αναστείλουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας, και μπορείτε επίσης να ζητήσετε και τη 

διακοπή αυτής. Με άλλα λόγια, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, αλλά δεν θα τα 

επεξεργαστούμε περαιτέρω. 
● Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας 

σε μορφή συμβατή με άλλο σύστημα στο οποίο θέλετε να τα μεταφέρετε. Κατά συνέπεια θα 

σας παράσχουμε ένα αντίγραφο σε μία κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή. 
● Δικαίωμα αμφισβήτησης και περιορισμός της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε ότι δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων και να μας ζητήσετε να την περιορίσουμε ή/και διακόψουμε. Το δικαίωμα αυτό 

ισχύει για τη μεταποίηση που βασίζεται σε σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και, συνήθως, σε 

άλλους σκοπούς (όπως ορισμένα νόμιμα συμφέροντα). 
● Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Έχετε το δικαίωμα να 

ζητήσετε να μην υποβάλλονται τα δεδομένα σας σε δραστηριότητες που βασίζονται 
αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και των οποίων η απόφαση έχει νομικές ή 

σχετικές επιπτώσεις σε σας. Ωστόσο, όταν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων (είτε λόγω σύμβασης είτε λόγω της συγκατάθεσής σας), θα είστε σε θέση να 

ενημερώνεστε, να εκφράζετε την άποψή σας, να αμφισβητείτε τις τελικές αποφάσεις και να 

λαμβάνετε ανθρώπινη παρέμβαση. 
Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το 
δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή οποτεδήποτε, πράγμα που δεν θα επηρεάσει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από τη συγκατάθεσή σας. 
Τέλος, εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα ή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων που είναι διαθέσιμη online. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ 

Στις πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση την αρχή της εμπιστευτικότητας, έτσι 
ώστε να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε τα κατάλληλα τεχνικά, ασφαλιστικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή 
παράνομη επεξεργασία και χρήση καθώς και από τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά, κλοπή 
ή αποκάλυψη, όπως η περιορισμένη πρόσβαση των μελών της AIESEC στα δεδομένα σας 
(εκτός αν εργάζονται για την περίπτωσή σας), τα συμβόλαια ιδιωτικού απορρήτου που πρέπει 
να υπογράψουν κατά την ένταξή τους στον οργανισμό και την ανωνυμοποίηση των δεδομένων 

σας όταν τα χρησιμοποιούμε για στατιστικούς σκοπούς ως τρόπο βελτίωσης των υπηρεσιών 
μας. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας 
αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου. 
Σημειώστε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής: 
ακόμη και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται 
στον ιστότοπό μας (οπότε οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη) μόλις  
λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά 

ασφαλείας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 



 

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχουμε έναν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων / υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων. 
Έτσι, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή / και τις πρακτικές 

 απορρήτου μας: 
 

Διεύθυνση: Ανδρέα Μουσοτοξύδη 3,Αθήνα 

Ταχυδρομικός κωδ.: 11473 

Χώρα: Ελλάδα 

e-mail: kyriaki.daskaloudi@aiesec.net 

telephone number: +306940161872 

 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μουσοτοξύδη 3,Αθήνα 

Ταχυδρομικός κωδ.: 11473 

Χώρα: Ελλάδα 

e-mail: aiesec.greece@aiesec.net 

telephone number: 211 710 9047 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Διατηρούμε αυτή την πολιτική υπό τακτικές αναθεωρήσεις, οπότε παρακαλούμε ελέγξτε αυτή 
τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές. 
Η πολιτική αυτή ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 06 Ιουνίου 2020. 


