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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 
Για τον επιστημονικό σύλλογο μη κερδοσκοπικού και μη συντεχνιακού χαρακτήρα 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ» (στο εξής «ΔΕΕ»), ο σεβασμός και η προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά 

υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά 

δεδομένα που το ΔΕΕ συλλέγει για λογαριασμό σας, πώς χρησιμοποιούμε και 

προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο 

που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική 

του ΔΕΕ αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να 

γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις 

διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. 

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη 

και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα 

Πολιτική. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας 

https://www.dee.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι  και ικανοποιημένοι με 

τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Πολιτικής 

προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@dee.gr. 

1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς; 

1.1. Είδος Επεξεργασίας. Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται 
να συλλέξει προσωπικά δεδομένα:  

 Όταν εγγράφεστε προκειμένου να  αιτηθείτε την εγγραφή σας στο ΔΕΕ, ή για 
να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό: Μας παρέχετε τη διεύθυνση email σας, το 
όνομα και το επίθετο σας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε την 
άμεση, μη συναλλακτική, επικοινωνία μας μαζί σας. 

 Όταν παίρνετε μέρος σε ερωτηματολόγια και έρευνες, όταν συμπληρώνετε 
φόρμες για ερωτηματολόγια, έρευνες ή συμμετοχή σε κάθε είδους εκδηλώσεις 
μας, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδεικτικά: το όνομά σας, τη 
διεύθυνση, το email, τηλεφωνικό αριθμό. 

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις 

υπηρεσίες μας, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή όταν κάνετε εγγραφή στο 

newsletter μας. 

 

3. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται από τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους 

οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των 

υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι 

τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή 
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άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για 

λογαριασμό μας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας 

δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι 

δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών 

διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως 

διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού 

της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του 

επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις 

αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων 

των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. 

 

4. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Το ΔΕΕ συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα 

ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: 

 Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης, όπως συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή 
χρήσιμες πληροφορίες  που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο 
newsletter μας. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει 
ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς μέσω της επιλογής απεγγραφής 
(unsubscribe) είτε μέσω email στο info@dee.gr 

 Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη 
για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 
 

5.  Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που είσαστε εγγεγραμμένο 

μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου. Επίσης για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την 

εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. η 

εγγραφή σας για την συμμετοχή σε εκδήλωση του ΔΕΕ). 

Το ΔΕΕ δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων 

της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας. 

 

6. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας 

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να 

προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία 

ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα 

προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο στους συνεργάτες οι οποίοι χρειάζεται να 

γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. 

Επιπλέον, ενημερώνουμε όλους τους συνεργάτες ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας 

και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ 
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άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για 

να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, 

παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή: 

 η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των 
εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς 

 ενεργοποίηση κρυπτογράφησης τόσο στην πρόσβαση στον ιστότοπο μας 
(www.dee.gr) όσο και στην αποθήκευση των πληροφοριών 

 στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων 
διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα 

 η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί 
και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

 χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση 
προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη 

 υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και 
ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους. 

7. Τα δικαιώματά σας 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες 

προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:  

 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία 

επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία 

τους. 

 Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα 

διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων. 

 Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των 

δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης. 

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το 

οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από 

εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία 

τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος. 

 Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε 

χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε 

αλλού. 

 Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που 

ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας 

των Προσωπικών Δεδομένων. 

 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που 

επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή 

σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε 

παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το 

διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 
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 Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης. 

 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η 

οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε 

περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας 

(http://www.dpa.gr/). 

8. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε 

επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Χρήση cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο  σε έναν 

φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή μας και στη συνέχεια να τα ανακτήσει, ώστε να τον 

αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. 

Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του 

ιστότοπου όπως π.χ. email, κ.λπ. 

9.1. Είδη Cookies 
Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να 
προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την 
εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε 
φυλλομετρητή. 

 Aπαραίτητα cookies 

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση 

και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς 

περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. 

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία 

του ιστότοπου μας. 

 Cookies επιδόσεων 

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες 

χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται 

συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα 

cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν 

κάποιον επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 

βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας. 

 Cookies λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη 

όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή καθώς και τις ρυθμίσεις που έχει 

εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν 

ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν 
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ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της 

περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείς αυτά τα cookies, μπορεί να 

επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η 

πρόσβασή σου σε περιεχόμενο του. 

 Cookies στόχευσης/διαφήμισης 

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει 

περισσότερο σε εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών 

διαφήμισης ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής 

καμπάνιας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους 

που έχεις επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ 

είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές 

ιστοσελίδες και συνεργάτες που σε προώθησαν σε εμάς. 

 Cookies τρίτων εταιρειών 

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες 

μπορεί να παράγουν τα δικά τους cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των 

εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. 

Λόγω της φύσης των cookies, η εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε 

αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει 

πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες 

και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα. 

 GOOGLE ANALYTICS 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics "Remarketing and 

Advertising Features",μέσω του οποίου η Εταιρεία μας συγκεντρώνει πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την Εταιρεία μας να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο 

της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η 

Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική 

Προστασίας της Google παρακαλώ να επισκεφτείτε τον κατώτερω 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacv/ και ειδικότερα σύνδεσμο 

https://support.google.com/analvtics/answer/6004245. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google 

Analytics, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον 

περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω 

σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

9.2. Έλεγχος και αποδοχή των cookies 

Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο της εταιρείας ενημερώνεται την πρώτη 
φορά που εισέρχεται σε αυτόν με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα πως αποδέχεται και 
καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. 
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να 
απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή. 

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, 
επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του browser της επιλογής σας: 

 Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://support.microsoft.com/kb/278835
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 Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-
stored 

 Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
 Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
 Safari http://support.apple.com/kb/PH5042 
 Safari για iPad και iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677 

 
Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο 
στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και 
υπηρεσιών από την εταιρεία μας. 

 
 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677

