Ενημερωτικό Σημείωμα του άρθρου 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679
Προς τους συνεργάτες, χορηγούς και φίλους μας
Σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
1.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 24 του Ευρ. Καν. 2016/679 είναι ο Σύλλογος
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με
Νεοπλασία "Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κόσμων 6, ΑΦΜ 099461014,
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (το «Σωματείο»).
2.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Σωματείο σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (απλά και όχι
ειδικών κατηγοριών) σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1(α) και (β) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679
για την εύρυθμη συνεργασία μας μαζί σας και για την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας
ενημερώσουμε για τις δράσεις της Ηλιαχτίδας.
3.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Ηλιαχτίδα δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν
προσιτές σε τρίτους. Επίσης δεν διαβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή
πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:
* Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε
ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή
αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή
νομικού προσώπου, ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες
θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
* Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές
κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή
άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα
νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
* Μπορεί να παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας αφορούν για την εξυπηρέτηση των
ανωτέρω περιγραφόμενων σκοπών επεξεργασίας στους αρμόδιους υπαλλήλους και τη Διοίκηση του
Συλλόγου μας, ήτοι για την ένταξή σας στο Μητρώο Μελών, για την ένταξή σας στην ομάδα
εθελοντικής δράσης του Συλλόγου μας και για την διοργάνωση από μέρους σας εκδήλωσης υπέρ του
σκοπού του Συλλόγου μας.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ο Σύλλογος «Ηλιαχτίδα» θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για
την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας.
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε
αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
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6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:
* το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και
τους αποδέκτες αυτών,
* το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
* το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα
αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των
δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για
την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
* το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των
δεδομένων σας
* το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο και να ζητείτε να διαβιβάζονται σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
*Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας, εάν θεωρείτε ότι πραγματοποιείται υπέρβαση του σκοπού της επεξεργασίας, όπως
αναφέρεται ανωτέρω.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στο
Σύλλογο στη διεύθυνση: info@iliahtida.gr ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 2810342544.
Η «Ηλιαχτίδα» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας
εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του
αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας
εντός τριάντα ημερών, η «Ηλιαχτίδα» δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία
εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον
μηνών.
Η «Ηλιαχτίδα» διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό
κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη
ικανοποίησης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
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