Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων- Δήλωση συγκατάθεσης
Το ΙΝΣΕΤΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, Τ.Κ. 106 71, και η ΑΠΟΨΗ
ΑΕ που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Αντ/ρχου Π/Ν Π. Βλαχάκου αρ. 38-40, ΤΚ 18545,
αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που
συμμετέχουν στα προγράμματα και δράσεις τους.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρ. 54 Α του ν 4314/2014, όπως ισχύει, για τα
δεδομένα

προσωπικού

χαρακτήρα

των

συμμετεχόντων

σε

πράξεις

που

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιούνται στο πλαίσιο
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις οικείες διατάξεις είναι το Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης και το ΙΝΣΕΤΕ, ως δικαιούχος είναι «εκτελών την επεξεργασία».
Το ΙΝΣΕΤΕ, ως εκτελών την επεξεργασία και η ΑΠΟΨH, ως υπεργολάβος- εκτελών την
επεξεργασία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης e-counselling, η οποία αποτελεί πιλοτική
λειτουργία του συστήματος με την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής
καθοδήγησης σε 1.000 συμμετέχοντες, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
των συμμετεχόντων σε αυτήν, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους, όσο και
κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων ΕΕ679/2016, ενημερώνουν υπό την ιδιότητά τους ως Εκτελούντος και
Υπεργολάβου – Εκτελούντος την επεξεργασία αντίστοιχα, τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18
ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παρούσα Δράση (πιλοτική λειτουργία του
συστήματος με την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης σε 1.000
συμμετέχοντες) (εφ’ εξής, ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Συμμετέχων στη Δράση»), ότι το
ΙΝΣΕΤΕ, η ΑΠΟΨΗ ΑΕ, ή και οι Υπεργολάβοι (επεξεργασίας) αυτών, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό τους, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα:
1. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία
Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην Αίτηση για συμμετοχή στην
Δράση (Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής (ΚΑΣ), Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΔΤ ή Αρ.
Διαβατηρίου (και αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου), Στοιχεία
επικοινωνίας (Διεύθυνση, Αρ. τηλεφώνου, e-mail), Επαγγελματική κατάσταση).

Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης:
Τα δεδομένα που περιέχονται στο Βιογραφικό σημείωμα, Δεδομένα ψηφιακού φακέλου,
Απαντήσεις σε ψυχομετρικά εργαλεία, Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης δράσης.
Σημειώνεται ότι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της πλατφόρμας
e-counselling το ΙΝΣΕΤΕ έχει διενεργήσει εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων
πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («εκτίμηση
αντικτύπου» «Data Privacy Impact Assessment»- «DPIA»)) προκειμένου να περιγράψει την
επεξεργασία, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά της και να συνδράμει
στη διαχείριση κινδύνων, με την αξιολόγηση και τον καθορισμό μέτρων για την αντιμετώπιση
και το μετριασμό τους.

2. Σκοποί επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας, η οποία συνίσταται σε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, αξιολόγηση, χρήση, μη αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, διαγραφή ή και
καταστροφή των δεδομένων που αναφέρθηκαν στην παρ. 1.1 και συγκεντρώνονται μέσω της
πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ, είναι:
Α) η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο 1.000
Συμμετεχόντων στην Δράση και
Β) η υλοποίηση της πιλοτικής δράσης για τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Πρόσκληση-Οδηγό Συμμετοχής
Γ) η αξιολόγηση της πιλοτικής δράσης από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
3. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν:
-

Το ΙΝΣΕΤΕ ως Εκτελών την Επεξεργασία για την Πράξη «Ενίσχυση της Θεσμικής και
Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΣΕΤΕ» με κωδ. ΟΠΣ 5000993,

-

Η εταιρεία ΑΠΟΨΗ Α.Ε., στην οποία το ΙΝΣΕΤΕ έχει αναθέσει την εκτέλεση του έργου της
παροχής υπηρεσιών α) ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας διαδραστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, η οποία θα προσφέρει μια
ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης εξατομικευμένων προγραμμάτων
και υπηρεσιών, β) δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού (π.χ. εξειδικευμένα

ερωτηματολόγια), καθώς και γ) πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας με την παροχή
διαδραστικών

υπηρεσιών

επαγγελματικής

καθοδήγησης

σε

1.000

ωφελούμενους/συμμετέχοντες («Υπεργολάβος – Εκτελών την Επεξεργασία»),
-

Τρίτοι Υπεργολάβοι – Εκτελούντες την Επεξεργασία (Σύμβουλοι και Μέντορες), για την
υλοποίηση των ενεργειών συμβουλευτικής και mentoring της πιλοτικής δράσης.

4. Διαβίβαση Δεδομένων
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της Θεσμικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας
του ΣΕΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000993 και της συμμόρφωσης του ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχου της
Πράξης με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία ΕΣΠΑ, τα δεδομένα σας, ως στοιχεία
του φακέλου υλοποίησης της Πράξης δύνανται να διαβιβάζονται περαιτέρω στην αρμόδια
διαχειριστική αρχή της Πράξης ή/και σε εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και όργανα.
5. Χρόνος τήρησης
Τα από εσάς χορηγούμενα προσωπικά δεδομένα (όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω
στην παρ. 1.1) θα τηρηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμβουλευτικής έως την
ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, και σε ελεγχόμενο χώρο αποθήκευσης έως τις
31/12/2021 κατ΄ελάχιστον, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 16752/15.12.2017 Απόφαση
Ένταξης της Πράξης, με την επιφύλαξη παράτασης της ανωτέρω ημερομηνίας εφόσον αυτό
ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές διαχειριστικές
ή/και ελεγκτικές αρχές.
Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται
με ασφάλεια, εκτός εάν η περαιτέρω διατήρησή τους απαιτείται από διάταξη νόμου.
6. Άσκηση δικαιωμάτων
Σύμφωνα με τον (EE) 2016/679 (GDPR) οι συμμετέχοντες, ως Υποκείμενα των δεδομένων,
δύνανται να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
I. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
II. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
III. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
IV. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.
V. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
VI. Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων ή στις περιπτώσεις profiling.

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στο ΙΝΣΕΤΕ (Εκτελών την
Επεξεργασία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@insete.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε
δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή
του/σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον
απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή
την περίπτωση, το ΙΝΣΕΤΕ υποχρεούται, εντός μηνός από την ταυτοποίηση του αιτήματος, να
ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους
αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των
δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα,
καθώς και για τους λόγους της άρνησης.
Το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει
από το υποκείμενο δεδομένων, μόνον όταν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

7. Υποχρεώσεις του ΙΝΣΕΤΕ και της ΑΠΟΨΗ ΑΕ
Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΑΠΟΨΗ ΑΕ υπέχουν υποχρέωση να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Για περισσότερες

πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της ΑΠΟΨΗ ΑΕ πατήστε εδώ
Για να δείτε τους όρους χρήσης της πλατφόρμας πατήστε εδώ

