Πολιτική
Απορρήτου
του
4ου
Συνεδρίου
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και
Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
Τι είναι το GDPR
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
(General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα.
Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του
δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πολιτική Cookies
Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ιστοτόπου του Συνεδρίου και
την αναβάθμιση της πλοήγησης του επισκέπτη / χρήστη σε αυτόν, ο
Φορέας και δη ο ιστότοπος του Συνεδρίου συγκεντρώνει στοιχεία
αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας
αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση
διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας
ιστότοπος στην ηλεκτρονική σας συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο
κ.λπ.) κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.
Τα cookies «υπενθυμίζουν» στον ιστότοπο τις ενέργειες και τις
προτιμήσεις σας, συνεπώς η χρήση τους σάς απαλλάσσει από την
υποχρέωση να τις καταχωρίζετε εκ νέου κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.
Περαιτέρω τα cookies συμβάλλουν στην ανάλυση της χρήσης του
ιστοτόπου από κάθε επισκέπτη / χρήση καθώς και στην επισήμανση τυχόν
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης / χρήστης κατά την
περιήγησή του σε αυτόν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε
στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η διοργάνωση, ενημερώνει ότι, για σκοπούς διεξαγωγής επιστημονικής
εκδήλωσης προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων στις εργασίες του 4ου Συνεδρίου Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο
Περριβάλλον της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
(Γενικός
Κανονισμός
για
την
Προστασία
Δεδομένων,
εφεξής
«Κανονισμός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Διοργάνωσης του

Συνεδρίου, email: giscongress [AT]
επικοινωνίας 210 529 4091-4102.

aua

[DOT]

gr

και

τηλέφωνα

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Η διοργάνωση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια
κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της
εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού
και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων
και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι τα άτομα που
αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση). Η διοργάνωση δεν
συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή
σχετικά με παιδιά.
 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας
ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή
σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί
η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή
σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση
giscongress [AT] aua [DOT] gr. θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών,
από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί
για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο,
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του
αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
 Δικαίωμα Καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν
ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά
οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,
μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής
πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210
6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται
στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για λόγους διοργάνωσης και
διεξαγωγής του εν λόγω συνεδρίου και για να μπορούμε να επικοινωνούμε
μαζί σας.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από
εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιείτε κάθε
μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να
ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.
Ειδικότερα:
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα/ προσωπικά δεδομένα» αποτελεί κάθε
πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
(«υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι
εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως

όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου.
Η διοργάνωση του Συνεδρίου και διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου
ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς του χορηγείτε όταν επισκέπτεστε
τον ιστότοπο του Συνεδρίου, όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του
ιστοτόπου (π.χ. δήλωση συμμετοχής, εγγραφή στο newsletter, συμμετοχή
στο Συνέδριο ως ομιλητής κλπ.) ή όταν επιλέγετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
να επικοινωνήσετε με τον Φορέα ή / και το Συνέδριο.
Μπορείτε να αρνηθείτε να χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα
(εξαιρούμενων αυτών που σχετίζονται με τη χρήση πρωτοκόλλων
επικοινωνίας στο διαδίκτυο που κατά κανόνα συλλέγονται όταν
επισκέπτεσθε έναν ιστότοπο), ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ορισμένες
λειτουργίες του ιστοτόπου μας, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω αυτού, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να μην
αποδίδουν σωστά.
Στόχος του Φορέα είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας να συνάδουν με τον σκοπό για τον
οποίο προορίζονται, να είναι ακριβή, πλήρη και να υποβάλλονται σε
νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
Σημαντικές πληροφορίες προς Εσάς:
α) H διοργάνωση δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών. Ως
επισκέπτες του ιστοτόπου του Συνεδρίου μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι
κανένα απολύτως προσωπικό σας στοιχείο δεν αποθηκεύεται ή
χρησιμοποιείται από εμάς.
β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα
είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση giscongress [AT] aua [DOT]
gr και θα απαντήσει άμεσα σε κάθε ερώτημά σας.
γ) H διοργάνωση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των συνέδρων και
ομιλητών προκειμένου να:
– χρησιμοποιηθούν για την ομαλή διοργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή
του
Συνεδρίου
– επικοινωνήσουμε με εσάς
δ) Τα στοιχεία των συνέδρων και ομιλητών που συλλέγονται και
χρησιμοποιούνται είναι τα κάτωθι:
1. Το ονοματεπώνυμό σας
2. Η εταιρεία / ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε
3. Η επαγγελματική σας ιδιότητα
4. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
5. Το τηλέφωνό σας
6. Η διεύθυνσή σας
7. Ο αριθμός φορολογικού σας μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. στην
οποία ανήκετε
ε)
Πότε
τα
συλλέγουμε
και
πώς
τα
χρησιμοποιούμε:
Τα ανωτέρω στοιχεία μάς τα χορηγείτε οικειοθελώς κατά την έγγραφή
σας ως Σύνεδρος και / ή Ομιλητής. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην
κατοχή μας και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των
ανωτέρω σκοπών για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και ρητά συναινέσει
διά της χορηγήσεως των σχετικών στοιχείων.

Δεν δίδουμε κανένα σας στοιχείο σε τρίτους και δεν παρέχουμε πρόσβαση
σε αυτά σε κανέναν πλην όσων αναφέρονται κατωτέρω υπό την κεφαλίδα
Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή σε εξωτερικούς συνεργάτες
μας που ενεργούν για λογαριασμό μας.
Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή
επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με εσάς. Συλλέγονται για τους
ανωτέρω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς
τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο
αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε
επεξεργασία.
Η τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας θα διαρκεί για όσο διάστημα
απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην
παρούσα Πολιτική, εκτός εάν η ελληνική νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια η διατήρηση των δεδομένων να μην υπερβαίνει τον
αναγκαίο χρόνο του σκοπού λήψης τους. Τα κριτήρια που διέπουν τον
καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:
(α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, (β) όσο απαιτείται προκειμένου να
βρίσκεται ο Φορέας σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που τον
βαρύνει, (γ) όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία
βρισκόμαστε (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων,
έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.).
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά
τρόπο που δεν εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων
την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία
και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση
κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Μάλιστα, για την
αρτιότερη φύλαξή τους κρυπτογραφούνται με σύγχρονες μεθόδους
κρυπτογράφησης.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
περιλαμβάνει:
– Στην περίπτωση των Ομιλητών:
α) την ανάρτηση των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,
εταιρεία / οργανισμός / ίδρυμα στο οποίο εργάζεστε) στον ιστότοπο του
Συνεδρίου καθώς και στα ψηφιακά υλικά του Συνεδρίου.
β) τη δημοσίευση περιλήψεων των ομιλιών σας στον ιστότοπο του
Συνεδρίου http://giscongress.aua.gr/
γ) τη χρήση περιεχομένου της παρουσίασης / ομιλίας σας σε
Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter), Βιβλία Πρακτικών Συνεδρίου (σε
ηλεκτρονική
μορφή).
δ) την αποστολή της παρουσίασής σας σε δημοσιογράφους.
ε)
την
ανάρτηση
φωτογραφιών
σας
από
τις
συνεδρίες.
στ) τη χρήση της παρουσίασής σας συνδυασμένης με το βίντεο της
ομιλίας σας (webcasting).
– Στην περίπτωση των Συνέδρων και των Ομιλητών
α) τη χρήση του ονοματεπωνύμου σας και της ηλεκτρονικής σας
διεύθυνσης για την αποστολή ενημερώσεων για το Συνέδριο και συναφή
θέματα μέχρι και την ολοκλήρωση του επόμενου Συνεδρίου.
β) τη διερεύνηση παραβίασης διάταξης νόμου, κανόνα ή κανονισμού, των
όρων και πολιτικών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και την
προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειάς μας,
των
χρηστών
ή
τρίτων.
γ) τη συμμόρφωση της Διοργάνωσης με νομική υποχρέωσή του (π.χ.

αποκάλυψη που επιτάσσεται από το νόμο, κανονισμό ή δικαστική
απόφαση).
Η διοργάνωση κάνει χρήση σύγχρονης τεχνολογίας κρυπτογράφησης κατά
τη μεταφορά των δεδομένων που ανταλλάσσονται στον ιστότοπό μας.
Αυτό δεν ισχύει μόνο κάθε φορά που αποστέλλονται και λαμβάνονται
πληροφορίες που αφορούν οικονομικά δεδομένα από τους χρήστες αλλά
και καθ’ όλη τη διάρκεια επίσκεψής τους στον ιστότοπο.
Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, έτσι ώστε να παρέχουμε
στους χρήστες / επισκέπτες του Ιστοτόπου τη μεγαλύτερη δυνατή
προστασία και ασφάλεια, όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.
Ρητή συγκατάθεση για βιντεοσκόπηση – φωτογράφηση – ζωντανή
μετάδοση (live streaming)
Η εγγραφή σας στον Ιστότοπο του Συνεδρίου, η οποία συνεπάγεται τη
συμμετοχή σας στο Συνέδριο ως Ομιλητής ή Σύνεδρος και εν συνεχεία η
παρουσία σας στον χώρο του Συνεδρίου και η συμμετοχή σας σε αυτό με
οποιαδήποτε ιδιότητα, συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσησυναίνεσή σας για χρήση από την διοργάνωση της εικόνας και των
δηλώσεων / εισηγήσεών σας, όπως τυχόν αποτυπωθούν σε βίντεο που θα
ληφθεί κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου ή/και σε ζωντανή
μετάδοση (live streaming) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στο διαδίκτυο
για οποιοδήποτε σκοπό και ιδίως ενημερωτικό, προωθητικό, εμπορικό
κλπ. και εν γένει για την προβολή του συγκεκριμένου Συνεδρίου με
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο όπως όλως ενδεικτικώς
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου (παρών
Ιστότοπος, άλλοι διαδικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) ή
οποιουδήποτε άλλου φορέα ήχου και εικόνας (τηλεόραση, ραδιόφωνο).
Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε και κατά
την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε
αναθεώρηση θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτή την ιστοσελίδα, ενώ θα
υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.
Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είστε
ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής. Εφόσον
εξακολουθείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Συνεδρίου και/ή να
κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε
κατανοήσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αναθεώρηση της
Πολιτικής μας, η οποία προσηκόντως έχει αναρτηθεί στην παρούσα
ιστοσελίδα.
Τελευταία Ενημέρωση: 29/11/2021

