
Η προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της 
Πλατφόρμας και των προσωπικών τους δεδομένων είναι 
κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας. 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 
παρέχετε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο (GDPR – Κανονισμός 
της Ε.Ε. 2016/679) και τους Εθνικούς νόμους των χωρών που 
συμμετέχουν στο έργο MiGreat!: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Αυστρία, Ελλάδα, Σουηδία και Ελβετία. Εδώ μπορείτε να 
βρείτε τις αναφορές που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε αυτά 
τα δεδομένα. 

Μπορείτε να μας γράψετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 
στο training2000@training2000.it με οποιαδήποτε σχετική ερώτηση, 
απορία ή αίτημα μπορεί να έχετε. 

Δημοσιοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 
(GDPR) 

Το TRAINING 2000 psc, CONTRADA SAN MICHELE, 47/A, 61040, Μοντάβιο, Πέζαρο, 
Ιταλία, ως Επικεφαλής Εταίρος του ευρωπαϊκού έργου 
Migreat! και ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, 
ενεργώντας μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του κ. Elmo De Angelis, 
ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο. 13 Κανονισμός ΕΕ νο. 
2016/679 (εφεξής "GDPR"), τα δεδομένα σας θα επεξεργαστούν ως 
εξής: 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνουν αποκλειστικά 
τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Τα δεδομένα σας θα επεξεργαστούν για τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

● α) πρόσβαση και χρήση της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας MiGreat!  

● β) η αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού 
υλικού σχετιζόμενου με: 

o τη συνέχιση του έργου MiGreat! 
o Τις δραστηριότητες των εταίρων του έργου 

MiGreat!, που αφορούν αποκλειστικά την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κοινωνική 
ένταξη, καθώς και μαθημάτων κατάρτισης που 
προβλέπουν τέλος εγγραφής.  

mailto:training2000@training2000.it


Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να 
σταματήσει να λαμβάνει τον παραπάνω τύπο 
επικοινωνίας, γράφοντας ένα email στο training2000 (at) training2000.it  



3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται 
με αναφορά στις λειτουργίες που προδιαγράφονται στο 
άρθρο. 4 νο. 2 του GDPR, δηλαδή: συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, 
αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, 
επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, 
αποκλεισμός, επικοινωνία, ακύρωση και καταστροφή 
δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται τόσο 
σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εμπνευσμένη από τις 
αρχές της δικαιοσύνης και της νομιμότητας της 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

4. ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα μπορούν να 
γνωστοποιούνται μόνο από το προσωπικό που είναι 
ειδικά υπεύθυνο για τις εργασίες επεξεργασίας και 
μπορούν να αποκαλυφθούν - αποκλειστικά για τους 
σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 2 β) - στον 
νόμιμο εκπρόσωπο (ή τους αντιπροσώπους τους) των 
εταίρων του έργου " MiGreat! ", Συγκεκριμένα: Training 2000 (Ιταλία) 
Glocal Factory (Ιταλία), ELearning Studios (Ηνωμένο Βασίλειο), BEST 
(Γερμανία), Elderberry Ltd (Σουηδία), KMOP (Ελλάδα), SEEDS (Ελβετία). Τα 
προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται ή 
διαδίδονται για άλλους σκοπούς. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στο άρθρο. 15 GDPR και πιο συγκεκριμένα: 

● Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 

● Να αποκτήσετε τη διόρθωση, την ολοκλήρωση, την 
ακύρωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των 
δεδομένων σας 

● Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων 
σας 

● Να ανακαλέσετε την άδεια, εφόσον επιτρέπεται: η 
ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα 
της χρήσης με βάση την άδεια που χορηγήθηκε πριν 
από την ανάκληση 



● Να γνωρίζετε την ανανεωμένη λίστα των 
διαχειριστών δεδομένων 

● Να προτείνετε καταγγελία στην εποπτική αρχή 
("Εγγυητής Ιδιωτικού Απορρήτου") 

απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων 
Elmo De Angelis, στην έδρα του TRAINING 2000, CONTRADA SAN MICHELE, 47 / A, 61040, 
Mondavio, Pesaro, Ιταλία, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση training2000 
(at) training2000.it  



6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων 
σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, για το μέγιστο χρονικό 
διάστημα που επιτρέπεται από το νόμο για απαιτήσεις 
νομικής προστασίας. 

7. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι ο κ. Elmo De Angelis, με 
τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση training2000 (at) training2000.it ή γράφοντας 
στη διεύθυνση TRAINING 2000, CONTRADA SAN MICHELE, 47 / A, 61040, Mondavio, 
Πέζαρο, Ιταλία. 

 

Τελευταία τροποποίηση: 25 Ιουλίου 2018. 
Αυτή η ειδοποίηση μπορεί να ενημερωθεί. Στη σελίδα (https 
.................. ..) μπορείτε πάντα να βρείτε την τελευταία έκδοση. 

 


