
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γηα ην ζθνπό ηνπ δηαγσληζκνύ, ην «Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ»ζα ηεξήζεη αξρείν 

κε ηα εμήο ζηνηρεία: νλνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο, ηάμε θαη επσλπκία ζρνιείνπ. 

Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό θαη ε απνδνρή ησλ παξόλησλ όξσλ ζπλεπάγεηαη ξεηή 

θαη αλεπηθύιαθηε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα/θεδεκόλα ηνπ ζπκκεηέρνληα,ηόζν γηα ηελ 

θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ζπκκεηέρνληα, ηα νπνία ηνλ 

αθνξνύλ ζε αξρείν πνπ ζα ηεξείηαη από ηε Γηνξγαλώηξηα όζν θαη ηελ επεμεξγαζία 

θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο (Ν. 4624/2019, Ν. 2472/1997, Ν. 4139/2013) θαη ηνπ Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ 679/2016). 

Σεκεηώλεηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ 

θαη ηεο αλάδεημεο ησλ ληθεηώλ, ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζα έρνπλ πξόζβαζε ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

Δηδηθόηεξα, νη Σπκκεηέρνληεο δηά ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο ζπλαηλνύλ σο πξνο ηε 

ρξήζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ελδεηθηηθά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θεηκέλνππνπ ην ζπλνδεύεη θαη ηνπ νλόκαηνο ηνπο, 

κέζσ θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη πιηθνύ βηληενζθόπεζεο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά 

κέζα (ηειεόξαζε, πεξηνδηθά, Internet, socialmedia όπσο Facebook, LinkedIn, News 

App, ερνγξάθεζε, βηληενζθόπεζε θηι.) θαη ζε θάζε άιιν κέζν πνπ ζα επηιέμεη ην 

«Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ», ζην πιαίζην πξνώζεζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ηεο παξάδνζεο ησλ Βξαβείσλ ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαθεξπρζνύλ ληθεηέο, ρσξίο λα δηαηεξνύλ θακία αμίσζε ή απαίηεζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάξηεζεο ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη 

ππνβιεζεί ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

δηαγσληζκνύ.Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηά ησλ 

γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπ δελ επηζπκεί απηά λα δεκνζηνπνηεζνύλ, κπνξεί λα ην δεηήζεη 

κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηνπο ηπρόλ επηιαρόληεο απηώλ, ην 

«Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ»ελεκεξώλεη όηη ην ίδην ζα επεμεξγαζζεί ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο, πνπ ζα ζπιιέμεη από ηνπο ίδηνπο, κε ζθνπό ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα 

κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηνπο παξόληεο Όξνπο, θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

όισλ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ γηα ηελ απνλνκή ησλ Βξαβείσλ. 

Μεηά ηελ απνλνκήησλ Βξαβείσλ θαη ηε ιήμε ηνπ Γηαγσληζκνύ, νπνηαδήπνηε 

δεδνκέλα, πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή κε ησλ ζπκκεηερόλησλ, ησλ ληθεηώλ θαη ηπρόλ 

επηιαρόλησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, πνπ ειήθζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο 

Γηαγσληζκνύ, ζα θαηαζηξέθνληαη. 

Γηα ηπρόλ άζθεζε, από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ηνπο ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνύ ή/θαη 

ηνπο ηπρόλ επηιαρόληεο, ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο 



εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ 

Γεδνκέλσλ (ΔΔ 679/2016), νη ηειεπηαίνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ην ζρεηηθό αίηεκα 

ηνπο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζεdiagonismos1821@hfc.gr. 

Με ηελ επηθύιαμε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο νη ζπκκεηέρνληεο δηά ησλ 

γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο έρνπλ ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα:  

Να δεηήζνπλ πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, θαζώο θαη ζηηο ζρεηηθέο κε 

ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξίεο θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθν απηώλ. 

Να δεηήζνπλ ηελ δηόξζσζε ηπρόλ αλαθξηβεηώλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιηπώλ 

πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ.  

Να δεηήζνπλ ηε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ.  

Να δεηήζνπλ ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ξεηά ν λόκνο.  

Να ελαληησζνύλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ξεηά ν λόκνο. 

Να κελ ππνβάιινληαη ζε απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, ε 

νπνία παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ ή ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά 

κε παξόκνην ηξόπν. 

Τν «Διιεληθό ίδξπκα Πνιηηηζκνύ»ζα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε αίηεκα εληόο ελόο (1) 

κελόο από ηελ παξαιαβή ηνπ. Καηόπηλ ελεκέξσζήο ηνπ αηηνύληα, ε ελ ιόγσ 

πξνζεζκία δύλαηαη λα παξαηείλεηαη θαηά δύν (2) αθόκε κήλεο, εθόζνλ απαηηείηαη, 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αηηήκαηνο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αηηεκάησλ. Τπρόλ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ζα ιακβάλεη ρώξα αηηηνινγεκέλα. 

Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

ζέζεη ζε πςειό θίλδπλν ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ζαο θαη ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη απηή δελ εκπίπηεη ζε κία από ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπεη ξεηά ν 

λόκνο, αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθώο ρσξίο 

αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε. 

Δθόζνλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ην αίηεκα, δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα λα δεηήζνπκε ηελ παξνρή πξόζζεησλ 

πιεξνθνξηώλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ. 

Τέινο, εθόζνλ παξαβηάδνληαη δηθαηώκαηαησλ ζπκκεηερόλησλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη 

ππάξρεη δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα ή ζε άιιε αξκόδηα επνπηηθή αξρή. 

Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο ηνπ δηνξγαλσηή θαη Γεληθνύ Καλνληζκνύ πεξί Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ 679/2016). 

mailto:diagonismos1821@hfc.gr

