
Πολιτική Απορρήτου 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Εμείς οι Πολίτες» αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία 
διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ 
χρηστών του διαδικτυακού χώρου της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ 
τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.  

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται 

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την Ιστοσελίδα την οποία διατηρεί 
και διαχειρίζεται η «Εμείς οι Πολίτες», χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και 
χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Εντούτοις, κάθε χρήστης 
μπορεί εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης 
«Εμείς οι Πολίτες» συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην φόρμα 
εγγραφής που είναι διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδας. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος 
της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης καλείται να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο 
του, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και 
πόλη διαμονής. 

Χρήση προσωπικών δεδομένων-Σκοπός Επεξεργασίας 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Εμείς οι Πολίτες» επεξεργάζεται τα ως άνω 
προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται από τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα 
αποκλειστικά στο πλαίσιο εγγραφής νέων μελών στην οργάνωση και στο πλαίσιο 
διαχείρισης των μελών προκειμένου να ενημερώνονται για δράσεις και νέα της 
οργάνωσης «Εμείς οι Πολίτες».  

Η δυνατότητα εγγραφής είναι προαιρετική και η οικεία φόρμα εγγραφής 
συμπληρώνεται ελεύθερα από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να γίνει 
μέλος της οργάνωσης «Εμείς οι Πολίτες». Η οργάνωση «Εμείς οι Πολίτες» δεσμεύεται 
πως δεν επεξεργάζεται,  δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των 
μελών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε 

Η οργάνωση «Εμείς οι Πολίτες» δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει 
ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα 
μέρη. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 
μόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής. 

 



Δικαιώματα Χρηστών 

Η παραχώρηση των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική. Η μη 
παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της 
επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και 
την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, 
συγκεκριμένα της εγγραφής σας ως μέλος και της ενημέρωσης για νέα και δράσεις 
της Οργάνωσης «Εμείς οι Πολίτες», εφόσον επιθυμείτε να γίνετε μέλη. 

Κάθε πρόσωπο που αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του για τους 
παραπάνω σκοπούς διατηρεί τα δικαιώματα του: 

α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την «Εμείς οι Πολίτες», 
εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή 
αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,  

β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, 
για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν και κάθε πληροφορία σχετική με την 
επεξεργασία τους, 

γ) να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων,  

δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή, εφόσον αυτή αποτελεί 
την νομική βάση επεξεργασίας. 

ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για 
την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για 
περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας, 

στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, 

ζ) να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. 

Διάρκεια Επεξεργασίας 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται 
από την οργάνωση «Εμείς οι Πολίτες» για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση θα είναι εύλογο. 

Αλλαγές 

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα 
περιορίσουμε τα δικαιώματά των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή 
συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου του 



διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί 
απαραίτητο η «Εμείς οι Πολίτες»  θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής  για 
εκάστοτε  αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή 
την πιθανή αλλαγή των δεδομένων), και την επεξεργασία των δεδομένων σας  
μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με την οργάνωση «Εμείς οι Πολίτες» στην 
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notis@paraskevopoulos.net . 


