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Εισαγωγή
Στη Κυκλαδική Φοιτητική Εστία Εν Αθήναις Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου – Ν.Π.Ι.Δ.
(εφ΄ εξής Υπεύθυνος Επεξεργασίας), η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για
εμάς. Έχουμε μερικές βασικές αρχές που ακολουθούμε, για τις οποίες θα θέλαμε να
είστε ενήμεροι. Παρακαλούμε διαβάστε τη σελίδα αυτή προσεκτικά, ώστε να
γνωρίζετε τα δικαιώματά σας.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ζητάει όλες τις προσωπικές πληροφορίες, που
αναγράφονται στην αίτηση διαμονής του εκάστοτε φοιτητή - τριας / σπουδαστή –
τριας και επιπλέον αυτών και κάθε πληροφορία που αναγράφεται στα
νομιμοποιητικά έγγραφα, που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση (τα σχετικά
έγγραφα αναφέρονται στην αίτηση διαμονής και στον κανονισμό λειτουργίας ΦΕΚ.674/τ.Β/21-4-2015) στις οποίες πληροφορίες περιλαμβάνονται δεδομένα
όπως: το ονοματεπώνυμο, η σας οικογενειακή κατάσταση, οι θρησκευτικές σας
πεποιθήσεις, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το φύλο και το επίπεδο εισοδήματός
σας / γονέων / κηδεμόνων σας. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις εθελοντισμού του
άρθρου εννιά (9) του Κανονισμού Λειτουργίας. Πέραν αυτών ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, δε σας ζητάει άλλη πληροφορία, εκτός αν είναι πραγματικώς
αναγκαία για την επαλήθευση των στοιχείων, που ήδη έχετε προσκομίσει. Τα
σχετικά έγγραφα και όλες οι πληροφορίες παραμένουν επ αόριστον στο αρχείο του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας
στοιχεία με κανέναν άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τις περιπτώσεις της
τήρησης του νόμου ή την προστασία των δικαιωμάτων μας.
Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες στους διακομιστές μας, εκτός αν
απαιτείται για την τρέχουσα λειτουργία του ιστότοπού μας.
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Επισκέπτες ιστοτόπων
Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές ιστότοπων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
συλλέγει πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν προσωπικά το είδος που συνήθως
διαθέτουν οι φυλλομετρητές ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος του
προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος αναφοράς και η
ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος επισκεπτών. Ο σκοπός του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας για τη συλλογή πληροφοριών που δεν αφορούν προσωπικά
δεδομένα είναι να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπό τους, καθώς και την επίσημη σελίδα που τηρείται στον
ιστοχώρο «Facebook». Από καιρό σε καιρό, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να
δημοσιεύσει συνολικά μη προσωπικές πληροφορίες, π.χ. δημοσιεύοντας μια
αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας του.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει επίσης πληροφορίες προσωπικής
ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους
χρήστες και χρήστες που αφήνουν σχόλια στην επίσημη σελίδα που τηρείται στον
ιστοχώρο «Facebook». Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκαλύπτει μόνο
καταγεγραμμένες διευθύνσεις IP χρηστών και σχολιαστές, υπό τις ίδιες συνθήκες
που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης όπως
περιγράφεται παρακάτω, εκτός από το ότι οι διευθύνσεις IP blog commenter είναι
ορατές και αποκαλύπτονται στους διαχειριστές του blog όπου έμεινε το σχόλιο.
Συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων
Ορισμένοι επισκέπτες του "http://www.foititikiestia-imsyrou.gr" επιλέγουν να
αλληλεπιδρούν με τρόπους που απαιτούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να
συγκεντρώνει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των
πληροφοριών που συλλέγει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξαρτάται από τη φύση της
αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητούμε από τους επισκέπτες που θέλουν να
υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτημα μέσω του ιστολογίου μας εδώ, να δώσουν ένα
όνομα χρήστη και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι εκ των πραγμάτων
δεδομένο ότι από την επίσημη σελίδα μας, που τηρείται στον ιστοχώρο
«Facebook», είναι ορατά και περαιτέρω προσωπικά στοιχεία, που ορίζει ο
συγκεκριμένος ιστοχώρος για την αντίστοιχη πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο μέτρο που αυτό
είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης
του επισκέπτη με αυτό. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Οι
επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής
ταυτοποίησης, με την παρατήρηση ότι μια τέτοια πράξη μπορεί να τους εμποδίσει
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να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο
"http://www.foititikiestia-imsyrou.gr".
Συγκεντρωτικές στατιστικές
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη
συμπεριφορά των επισκεπτών στις ιστοσελίδες του. Για παράδειγμα, ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας μπορεί να παρακολουθεί τις πιο δημοφιλείς σελίδες του ιστότοπου ή
να χρησιμοποιεί το spam που προβάλλεται από την υπηρεσία φιλοξενίας για να
εντοπίσει τέτοια spam. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να προβάλει αυτές τις
πληροφορίες δημοσίως ή να τις δώσει στις πνευματικώς εποπτεύουσες Αρχές της,
όπως π.χ την Ιερά Μητρόπολη Σύρου ή τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Ωστόσο, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός
από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.
Προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά στοιχεία
αναγνώρισης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνα τυχόντων εργαζομένων
ή εθελοντών, εργολάβων και συνεργαζόμενων οργανισμών που (i) πρέπει να
γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να τις επεξεργαστούν ή να παρέχουν
διαθέσιμες υπηρεσίες στον Υπεύθυνο και (ii) που συμφώνησαν να μην το
αποκαλύψουν σε άλλους. Μερικοί από αυτούς τους υπαλλήλους, εθελοντές, τους
εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός
της χώρας καταγωγής σας. Χρησιμοποιώντας τον εδώ ιστοχώρο, καθώς και την
επίσημη σελίδα μας, που τηρείται στον ιστοχώρο «Facebook», συναινείτε στη
μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα
νοικιάσει και δεν θα πουλήσει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και
προσωπικής αναγνώρισης σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους, τους
εργολάβους και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, όπως περιγράφεται
παραπάνω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά
αναγνωρίσιμες και προσωπικά προσδιοριστικές πληροφορίες μόνο κατόπιν
κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλου κυβερνητικού αιτήματος ή όταν πιστεύει με
καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι λογικά αναγκαία για την προστασία της
ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων της, τρίτων ή του ευρύτερου κοινού. Αν μας
στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υποστήριξης ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανάδρασης), διατηρούμε το
δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε, προκειμένου να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε
στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι εύλογα αναγκαία για
την προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μετατροπή ή
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καταστροφή δυνητικά προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και προσωπικής
αναγνώρισης.
Μπισκότα
Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον
υπολογιστή ενός επισκέπτη και το οποίο ο επισκέπτης παρέχει στον ιστότοπο κάθε
φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί
cookies για να βοηθηθεί στον εντοπισμό και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες,
τη χρήση του δικτυακού τόπου και τις προτιμήσεις πρόσβασης στο δικτυακό τόπο
τους. Οι επισκέπτες μας που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν μπισκότα στους
υπολογιστές τους θα πρέπει να θέσουν τους browsers τους να αρνηθούν τα cookies
πριν επισκεφτούν την ιστοσελίδα "http://www.foititikiestia-imsyrou.gr", με το
μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια cookies.
Μεταφορά επιχειρήσεων
Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τερματίσει τη λειτουργία του, το αρχείο της
συμπεριλαμβανομένου και των πληροφοριών χρήστη, θα είναι ένα από τα
περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτο και ειδικότερα
από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου. Αναγνωρίζετε ότι αυτή η μεταβίβαση μπορεί να
συμβεί και ότι ο ανωτέρω διάδοχος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας μπορεί να
συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στην
παρούσα πολιτική.
Διαφημίσεις
Διαφημίσεις ενδεχομένως να εμφανίζονται στον ιστότοπό μας εδώ, καθώς στην
επίσημη σελίδα που τηρείται στον ιστοχώρο «Facebook». Στην περίπτωση αυτή
ενδέχεται να παραδίδονται πληροφορίες στους χρήστες από διαφημιστικούς
συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies. Αυτά τα cookies επιτρέπουν
στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας, κάθε φορά που
σας στέλνει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για να συγκεντρώσει πληροφορίες
σχετικά με εσάς ή άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι
πληροφορίες επιτρέπουν στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να προσφέρουν
στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookies από τον Υπεύθυνος
Επεξεργασίας και δεν καλύπτει τη χρήση cookie από οποιονδήποτε διαφημιζόμενο.
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Σχόλια
Τα σχόλια και άλλο περιεχόμενο που υποβάλλονται στην υπηρεσία Disqus antispam δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, εκτός αν έχουν επισημανθεί ως
ψευδώς θετικά, οπότε τα αποθηκεύουμε επ΄ αόριστον, για να τα
χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την υπηρεσία για να αποφύγουμε τα
μελλοντικά ψευδώς θετικά.
Αλλαγές Πολιτικής Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων
Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να
ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχούσες αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και
της επίσημης σελίδας, που τηρείται στον ιστοχώρο «Facebook», μετά από
οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, θα συνιστά την αποδοχή σας
σε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)

1. H Κυκλαδική Φοιτητική Εστία Εν Αθήναις Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου – Ν.Π.Ι.Δ.,
συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των νομικών
υποχρεώσεών της. Για τους σκοπούς της παρούσας το ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. αναφέρεται
ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κυκλαδικής Φοιτητικής Εστίας Εν Αθήναις Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, με στοιχεία
επικοινωνίας: 210 8542420, estiamsyrou@gmail.com
3. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για
σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω
επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ. Ως προς την
εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο
μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.
4. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την
εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και είναι αορίστου χρόνου.

5

5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον
υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το
υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και
δικαιώματος στην φορητότητα των δεδομένων.
6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Mε το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του
υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε επίσης: Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
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