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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του 

Πολυτεχνείου Κρήτης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών 

Δεδομένων, που υπόκεινται στην Eλληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), σε δεσμευτική διάταξη ή 

σύμβαση. 

 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (εφεξής 

αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και για 

τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί  και τα προστατεύει καθώς και για τις σχετικές επιλογές και 

δυνατότητες που έχετε.  

 

2. Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομά σας, η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή η  ταχυδρομική σας διεύθυνση. 

Όταν εγγράφεστε ή επανεγγράφεστε στην Εταιρεία ως αθλούμενοι των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης ή ως συμμετέχοντες σε κάποιο πρόγραμμα 

(καλοκαιρινή απασχόληση παιδιών), σας ζητούμε να μας δώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας 

ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες, και δη τη διάθεση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων με την αναγκαία και κατάλληλη επίβλεψη, καθώς και να βελτιώνουμε και να 

προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας. 

 



 2 

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία σας συλλέγονται εφόσον η 

επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη και την διαχείριση υπηρεσιών 

υγείας.  

 

Φωτογραφίες ή βίντεο από τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή εκδηλώσεων, εκπαιδευτικού ή 

κοινωνικού σκοπού μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για παρουσιάσεις, 

συναντήσεις κοινωνικής δικτύωσης ή για άλλες προωθητικές δραστηριότητες της Εταιρείας σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 

Ν2121/1993 περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

Η Εταιρία δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά):  

 Εγγραφή στον Ιστότοπο www.eadip.tuc.gr  

 Εγγραφή στα γραφεία της Εταιρείας   

 Αποτύπωση εικόνας αθλούμενων, με φωτογράφηση ή μαγνητοσκόπηση, κατά τη διεξαγωγή 

αθλητικών αγώνων ή εκδηλώσεων, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού σκοπού, βραβεύσεων, εντός 

των αθλητικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας..  

3. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας. 

 

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο 

χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι ως χρήστες και αθλούμενοι εντός των αθλητικών 

εγκαταστάσεων της Εταιρείας καθώς και κατά την διάρκεια συμμετοχής σε κάποιο από τα 

προγράμματα που ανακοινώνονται. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eadip.tuc.gr/
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4. Μη διαβίβαση  δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται από την Εταιρεία δεν 

αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή 

κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, 

που ενεργεί στα πλαίσια της νομιμότητας  ή αρχή ποινικής δίωξης καθώς κι όταν υπάρχει ρητή 

συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών 

του στοιχείων. 

Των προσωπικών δεδομένων σας δύναται να λάβει γνώση μόνο το προσωπικό της Εταιρείας 

στο οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη των χώρων άθλησης καθώς και το προσωπικό της 

γραμματείας. 

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία σας θα τύχουν επεξεργασίας μόνο 

από εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι επαγγελματίες υγείας και δεσμεύονται σε καθήκον 

εχεμύθειας από επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας. 

 

Φωτογραφίες ή βίντεο από τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή εκδηλώσεων, εκπαιδευτικού ή 

κοινωνικού σκοπού μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για παρουσιάσεις, 

συναντήσεις κοινωνικής δικτύωσης ή για άλλες προωθητικές δραστηριότητες της Εταιρείας σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 

Ν2121/1993 περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

 

 

 

 

5. Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή  

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των 

προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον , να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να 
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ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για το άτομο σας 

ή τη διόρθωση αυτών.  

 

Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας. Μπορείτε, για 

παράδειγμα, να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας info@eadip.tuc.gr 

. 

 

6. Ασφάλεια δεδομένων 

 

Έχουμε υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία και για 

την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση 

τρίτων σε αυτά. Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούμε και 

εφαρμόζουμε  βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να είναι σύγχρονα και να ακολουθούν τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

7. Ανήλικοι 

Η εγγραφή και η παροχή συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για άτομα κάτω 

των 18 ετών, επιτρέπεται μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.  

 

8. Η συγκατάθεση σας 

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους και τις 

Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.  

 

Σε περίπτωση εγγραφής στα Γραφεία της Εταιρείας, στο παραπάνω κείμενο πλην της 

τελευταίας παραγράφου θα προστεθεί. 

 

mailto:info@eadip.tuc.gr
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Συναίνεση  

Ονοματεπώνυμο ______________________________________________________ 

Υπογραφή ___________________________ 

Ημερομηνία ________________________________  

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τη γονική επιμέλεια του ανωτέρω αναφερόμενου αιτούντα και έχω 

διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα ανωτέρω. 

Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου μόνο για τους 

ανωτέρω σκοπούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον 

Ελληνικό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως ισχύει.  

Ονοματεπώνυμο Γονέα/Νόμιμου Κηδεμόνα  

____________________________________________  

Υπογραφή _____________________________  

 

Ημερομηνία _______________________________  

 

 

  

 


