
Σημείωση απορρήτου 

Η CMT PROOPTIKI θεωρεί υψίστης σημασίας την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στα webinars, 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 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία" που 

διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος REACH: "Roma women’s Empowerment and fighting 

discrimination in ACcess to Health" το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, 

Ισότητα και Ιθαγένεια» 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή την εταιρεία CMT 

PROOPTIKI Ltd και εταίρους το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής- Σχολή Μαιευτικής Αθηνών, την Ένωση 

Ελλήνων Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Λάρισας.  

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών στην εκπαιδευτική 

πλατφόρμα και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή, 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 επισκεπτών, εγγεγραμμένων στα webinars  

και των μελών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τις 

σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι 

σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην Διαχείριση Cookies.  

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

Prooptiki στο πλαίσιο του προγράμματος REACH, 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 διεύθυνση info@cmtprooptiki.gr μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα, για σκοπούς ταυτοποίησης. 

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων 

CMT Prooptiki 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. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Η CMT Prooptiki που βρίσκεται στην οδό Σπύρου Μερκούρη 38, 116 34  Αθήνα είναι υπεύθυνη για 

την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

Τι δεδομένα συλλέγουμε; 



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

• Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα και κωδικός πρόσβασης 

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως email 

• Επιπλέον δημογραφικά στοιχεία, όπως η πόλη διαμονής σας. 

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 χρησιμοποιούνται για την εγγραφή νέου μέλους 

και τη διαχείριση του λογαριασμού και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική, για να 

μπορέσει να υπάρξει πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

• Το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του λογαριασμού και για την 

προώθηση ενημερώσεων σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της εκπαίδευσης, σχετικές έρευνες, πρόσκληση σε workshop, συνέδρια και 

λοιπές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου REACH.  

• Ανωνυμοποιημένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν σε αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 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.  

 

Με ποιους τα μοιραζόμαστε; 

Η CMT Prooptiki 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.  

Πόσο καιρό τα διατηρούμε; 

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

Prooptiki διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών έως και 5 χρόνια από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος REACH. 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. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Μπορείτε να κάνετε χρήση των ακόλουθων δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή: 

• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που 

αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. 

• Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν παρατηρήσετε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι εσφαλμένα, 

μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε. 

http://romahealth.eu/wp-content/uploads/2021/11/cookies-policy-moodle-.pdf


• Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε τα 

δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αν δε θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, 

αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμείτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, μπορείτε να μας 

ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την 

περίπτωση, θα αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας και θα τα ενσωματώσουμε εκ νέου στα 

λειτουργικά μας συστήματα μόνο αν το επιθυμείτε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Σε πιθανή χρήση των 

υπηρεσιών μας θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας ξανά. 

• Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να αποστείλουμε σε εσάς 

ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σε μηχανικά 

αναγνώσιμη μορφή.  

• Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε να ανακαλέσετε 

τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία 

των δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εναντίωση στην επεξεργασία που 

πραγματοποιούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αλλά με βάση το έννομο συμφέρον μας. Αν δε 

συμφωνείτε με έναν από τους σκοπούς επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον 

μας ή θέλετε να αντιταχθείτε σε αυτό, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την 

επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

info@cmtprooptiki.gr.  

• Δικαίωμα καταγγελίας: Εάν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος με τα προσωπικά σας 

δεδομένα ή τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική 

αρχή ανά πάσα στιγμή. 

Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη είναι: 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 

Fax: +30-210 6475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

 

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@cmtprooptiki.gr 

οποιαδήποτε στιγμή  

 


