ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ενημερώνει τους Εθελοντές ότι τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγονται κατά την εγγραφή τους με την παρακάτω φόρμα, (ήτοι όνομα, επώνυμο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και κατηγορία ηλικίας) θα αποτελέσουν αρχείο
προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις και η επεξεργασία του
θα γίνεται μόνο για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των εθελοντικών
δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει
το απόρρητο αυτής. To ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να
προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών από οποιαδήποτε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση,
γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά από στελέχη του ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ τα οποία έχουν δεσμευτεί και έχουν παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις
ότι θα ακολουθούν όλα τα ως άνω αναγκαία μέτρα προστασίας και ότι θα τηρούν
απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών
δεδομένων.
Σε περίπτωση που η οργάνωση συγκεκριμένης Δράσης απαιτεί συνεργασία με άλλο φορέα,
το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, κατά τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων στον
συνεργαζόμενο φορέα, θα απαιτεί γραπτή δήλωση περί συμμόρφωσης με τον κανονισμό
2016/679 και διαβεβαίωση για την αντίστοιχη τήρηση της διασφάλισης του απορρήτου των
προσωπικών δεδομένων.
Ο Εθελοντής διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει, για τα προσωπικά δεδομένα που τον
αφορούν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα
δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα
διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), του
Κανονισμού
2016/679,
απευθυνόμενος
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
ethelontis@oloimazimporoume. Διατηρεί δε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλει
αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr).
Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει το παραπάνω κείμενο για τους σκοπούς συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματα μου σχετικά με
αυτά, συναινώ και δίνω τη συγκατάθεση μου για τη νόμιμη επεξεργασία και χρήση των
προσωπικών μου δεδομένων για τις ανάγκες οργάνωσης και πραγματοποίησης των
εθελοντικών δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και την αποστολή σε εμένα των αναγκαίων προς
τούτο ενημερώσεων και προσκλήσεων.

