AIESEC Ελλάδος
Σημείωμα απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 01/01/2021

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.

Ɣ

ǻȚțĮȓȦȝĮįȚȩȡșȦıȘȢ: ǲȤİĲİĲȠįȚțĮȓȦȝĮȞĮ ȗȘĲȒıİĲİįȚȩȡșȦıȘıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ıĮȢįİįȠȝȑȞȦȞ ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣİȓȞĮȚĮȞĮțȡȚȕȒİȜȜȚʌȒ

Ɣ

ǻȚțĮȓȦȝĮįȚĮȖȡĮĳȒȢ: ȈİȠȡȚıȝȑȞİȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢȝʌȠȡİȓĲİȞĮȗȘĲȒıİĲİĲȘįȚĮȖȡĮĳȒĲȦȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞįİįȠȝȑȞȦȞȩĲĮȞįİȞȣʌȐȡȤİȚıȠȕĮȡȩȢȜȩȖȠȢȖȚĮĲȘıȣȞȑȤȚıȘĲȘȢİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ

Ɣ

ǻȚțĮȓȦȝĮʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪĲȘȢİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ: ȈİȠȡȚıȝȑȞİȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢİȞįȑȤİĲĮȚȞĮ
ĮȞĮıĲİȓȜȠȣȝİĲȚȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚȝʌȠȡİȓĲİİʌȓıȘȢȞĮȗȘĲȒıİĲİțĮȚĲȘ
įȚĮțȠʌȒĮȣĲȒȢȂİȐȜȜĮȜȩȖȚĮșĮįȚĮĲȘȡȒıȠȣȝİĲĮįİįȠȝȑȞĮıĮȢĮȜȜȐįİȞșĮĲĮ
İʌİȟİȡȖĮıĲȠȪȝİʌİȡĮȚĲȑȡȦ

Ɣ

ǻȚțĮȓȦȝĮıĲȘĳȠȡȘĲȩĲȘĲĮįİįȠȝȑȞȦȞ: ȂʌȠȡİȓĲİȞĮ ȗȘĲȒıİĲİȞĮ ȜȐȕİĲİĲĮįİįȠȝȑȞĮıĮȢ
ıİȝȠȡĳȒıȣȝȕĮĲȒȝİȐȜȜȠıȪıĲȘȝĮıĲȠȠʌȠȓȠșȑȜİĲİȞĮĲĮȝİĲĮĳȑȡİĲİȀĮĲȐıȣȞȑʌİȚĮșĮ
ıĮȢʌĮȡȐıȤȠȣȝİȑȞĮĮȞĲȓȖȡĮĳȠıİȝȓĮțȠȚȞȫȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘ ȝȠȡĳȒ.

Ɣ

ǻȚțĮȓȦȝĮĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘȢțĮȚʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢĲȘȢİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ: ȈİȠȡȚıȝȑȞİȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȑȤİĲİĲȠįȚțĮȓȦȝĮȞĮįȘȜȫıİĲİȩĲȚįİȞıȣȝĳȦȞİȓĲİ ȝİĲȘȞİʌİȟİȡȖĮıȓĮĲȦȞʌȡȠıȦʌȚțȫȞıĮȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ȞĮ ȝĮȢ ȗȘĲȒıİĲİ ȞĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȡȓıȠȣȝİ ȒțĮȚ įȚĮțȩȥȠȣȝİ. ȉȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȣĲȩ
ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ ıțȠʌȠȪȢ ȐȝİıȠȣ ȝȐȡțİĲȚȞȖț țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ıİ
ȐȜȜȠȣȢıțȠʌȠȪȢ ȩʌȦȢȠȡȚıȝȑȞĮȞȩȝȚȝĮıȣȝĳȑȡȠȞĲĮ 

Ɣ

ǻȚțĮȚȫȝĮĲĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘȜȒȥȘĮʌȠĳȐıİȦȞ: ǲȤİĲİĲȠįȚțĮȓȦȝĮȞĮ
ȗȘĲȒıİĲİȞĮȝȘȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚĲĮįİįȠȝȑȞĮıĮȢıİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐıİĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘİʌİȟİȡȖĮıȓĮțĮȚĲȦȞȠʌȠȓȦȞȘĮʌȩĳĮıȘȑȤİȚȞȠȝȚțȑȢȒ
ıȤİĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıİıĮȢȍıĲȩıȠȩĲĮȞʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȝİĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘȜȒȥȘ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ İȓĲİȜȩȖȦıȪȝȕĮıȘȢİȓĲİȜȩȖȦĲȘȢıȣȖțĮĲȐșİıȒȢıĮȢ șĮİȓıĲİıİșȑıȘȞĮ
İȞȘȝİȡȫȞİıĲİȞĮİțĳȡȐȗİĲİĲȘȞȐʌȠȥȒıĮȢȞĮĮȝĳȚıȕȘĲİȓĲİĲȚȢĲİȜȚțȑȢĮʌȠĳȐıİȚȢțĮȚȞĮ
ȜĮȝȕȐȞİĲİĮȞșȡȫʌȚȞȘʌĮȡȑȝȕĮıȘ

ǼȐȞȑȤİĲİʌĮȡȐıȤİȚĲȘıȣȖțĮĲȐșİıȒıĮȢȖȚĮĲȘȞİʌİȟİȡȖĮıȓĮĲȦȞįİįȠȝȑȞȦȞıĮȢȑȤİĲİĲȠįȚțĮȓȦȝĮ
ȞĮ ĮʌȠıȪȡİĲİ ĲȘ ıȣȞĮȓȞİıȘ ĮȣĲȒ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ ʌȡȐȖȝĮ ʌȠȣ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐıİȚ ĲȘ ȞȠȝȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢʌȡȚȞĮʌȩĲȘıȣȖțĮĲȐșİıȒıĮȢ
ȉȑȜȠȢİȐȞįİȞİȓıĲİİȣȤĮȡȚıĲȘȝȑȞȠȚȝİĲȠȞĲȡȩʌȠʌȠȣįȚĮȤİȚȡȚȗȩȝĮıĲİĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐıĮȢįİįȠȝȑȞĮ
Ȓ șȑȜİĲİ ȞĮ ȝȐșİĲİ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲȐ ıĮȢ ȝʌȠȡİȓĲİ ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıİĲİ ȝİ ĲȘȞ
ǼȜȜȘȞȚțȒǹȡȤȒȆȡȠıĲĮıȓĮȢǻİįȠȝȑȞȦȞʌȠȣİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȘonline.

ȈȋǼȉǿȀǹȂǼȉǾȃǿǻǿȅȉǾȉǹȈǹȈ

ȈĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȡȑʌİȚȞĮĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚȝİȕȐıȘĲȘȞĮȡȤȒĲȘȢİȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮȢȑĲıȚȫıĲİȞĮ
ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚȝİĮıĳȐȜİȚĮțĮȚȞĮȑȤȠȣȞʌȡȩıȕĮıȘȝȩȞȠİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮȐĲȠȝĮǻİıȝİȣȩȝĮıĲİȞĮ
İĳĮȡȝȩıȠȣȝİțĮȚȞĮįȚĮĲȘȡȒıȠȣȝİĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮĲİȤȞȚțȐĮıĳĮȜȚıĲȚțȐțĮȚȠȡȖĮȞȦĲȚțȐȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȝȘ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ Ȓ ʌĮȡȐȞȠȝȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ
ȤȡȒıȘ țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȣȤĮȓĮ ĮʌȫȜİȚĮ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ȗȘȝȚȐ țȜȠʌȒ Ȓ ĮʌȠțȐȜȣȥȘ ȩʌȦȢ Ș
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ AIESEC ıĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ıĮȢ (İțĲȩȢ ĮȞ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȒ ıĮȢ  ĲĮ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĮʌȠȡȡȒĲȠȣ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȒ
ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȦȞȣȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ıĮȢ ȩĲĮȞ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİ ȖȚĮ
ıĲĮĲȚıĲȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ ȦȢ ĲȡȩʌȠ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȝĮȢ ĬĮ ȜȐȕȠȣȝİ ȩȜĮ ĲĮ İȪȜȠȖĮ ȝȑĲȡĮ
ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓıȠȣȝİ ȩĲȚ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ıĮȢ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮİȚįȠʌȠȓȘıȘĮʌȠȡȡȒĲȠȣȈȘȝİȚȫıĲİȩĲȚȘȝİĲȐįȠıȘʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞȝȑıȦĲȠȣǻȚĮįȚțĲȪȠȣįİȞ
İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ĮıĳĮȜȒȢ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜȠȣȝİ țȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȝİ ĲĮ
ʌȡȠıȦʌȚțȐ ıĮȢ įİįȠȝȑȞĮ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ İȖȖȣȘșȠȪȝİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ıĮȢ ʌȠȣ
ȝİĲĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȚıĲȩĲȠʌȩ ȝĮȢ ȠʌȩĲİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝİĲȐįȠıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ įȚțȒ ıĮȢ İȣșȪȞȘ  ȝȩȜȚȢ

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: vasia.kardasi@aiesec.net
telephone number: +306978802567

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: greece@aiesec.net
telephone number: 21 0644 8061

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 01 Ιανουαρίου 2021.

