
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) 

Παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) στην «Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς» (ΔΔ-Ε) 

αναφορικά με την αποστολή newsletter και λοιπών πληροφοριακών δελτίων 

Η ΔΔ-Ε αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σας. Με τη παρούσα Δήλωση παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους η ΔΔ-Ε επεξεργάζεται τα ΔΠΧ που σας αφορούν 
και περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΔΔ-Ε δεσμεύεται να: 

1. Επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα αναγκαία ΔΠΧ για κάθε ορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και απαιτούμενη
υπηρεσία,

2. Μην επεξεργάζεται τα ΔΠΧ που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται στην
παρούσα,

3. Διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των ΔΠΧ που σας αφορούν για όσο χρόνο αυτά είναι
στη διάθεσή μας.

Για τον σκοπό αυτό, η ΔΔ-Ε σας ενημερώνει για τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Το νόμιμα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Διεθνής 
Διαφάνεια Ελλάς», με έδρα: Κάνιγγος 19, 106 82, Αθήνα, email: tihellas@otenet.gr είναι ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας Δεδομένων της εν λόγω διεργασίας και φέρει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα από τη σχετική νομοθεσία.

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Στοιχεία παραληπτών (όπως Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική και 
φυσική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, στοιχεία απασχόλησης), όπως παρέχονται από εσάς στο 
πλαίσιο της ιδιότητός σας ως μέλους της ΔΔ-Ε, ή εμφαίνονται στις δημόσια διαθέσιμες επαγγελματικές σας 
πληροφορίες, κατά τη διάρκεια συνεδρίων, δράσεων ακτιβισμού και άλλων επαφών σχετιζόμενων με τις 
δράσεις της Διεθνούς Διαφάνειας.

3. Σκοπός επεξεργασίας των ΔΠΧ: α) Η τήρηση του μητρώου μελών της ΔΔ-Ε, β) η επικοινωνία, καθώς και 
ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις, τα νέα και τις δράσεις της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και των συνεργατών τους, περιλαμβανομένων προσκλήσεων σε εκδηλώσεις. Επί του παρόντος 
εκδίδουμε τ΄ακόλουθα newsletter:

1. Γενικής Πληροφόρησης ΔΔ-Ε,

2. Ενημερώσεις για το πρόγραμμα «Integrity pact»
3. Ενημερώσεις για το πρόγραμμα «Integrity watch»,
4. Ενημερώσεις για το πρόγραμμα «whistleblowing»
5. Ενημερώσεις για το πρόγραμμα «Ανοικτή Διακυβέρνηση»

6. Άλλα ενημερωτικά δελτία, σε τακτική ή έκτακτη βάση, πάνω σε ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος 
(όπως COVID-19, Ευρωβαρόμετρο κλπ.)

4. Νομική βάση επεξεργασίας ΔΠΧ: Η τήρηση του Μητρώου μελών της ΔΔ-Ε και η επικοινωνία με αυτά, το 
έννομο συμφέρον της ΔΔ-Ε να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να συνεργάζεται με τα μέλη, τους συνεργάτες 
και συμμέτοχους, αλλά και η ρητή συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε κάποιο, ή όλα από τα παραπάνω 
πληροφοριακά δελτία, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα υπογεγραμμένα από εσάς σχετικά έγγραφα 
συγκατάθεσης.

5. Επεξεργασία από Τρίτα Πρόσωπα: Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας γνωστοποιούνται και τυγχάνουν 
επεξεργασίας από την πλατφόρμα «mailchimp» για τη μαζική αποστολή των newsletters και η οποία λειτουργεί 
ως Εκτελών Επεξεργασία στη παρούσα διαδικασία. Η πλατφόρμα αυτή εδρεύει στις ΗΠΑ. Περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την πλατφόρμα 
αυτή μπορείτε να λάβετε, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:. Mailchimp’s Privacy Policy .

mailto:tihellas@otenet.gr
https://mailchimp.com/legal/privacy/


6. Διαβίβαση εκτός Ε.Ε/Κατάρτιση προφίλ: Όπως αναφέρθηκε προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις 
ΗΠΑ στην έδρα επεξεργασίας της Mailchimp, η οποία δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες προστασίας της 

ιδιωτικότητάς σας και ασφάλειας των δεδομένων σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για 
την κατάρτιση προφίλ σας, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία 

7. Περίοδος Διατήρησης ΔΠΧ:Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων μέχρι τη λήψη δήλωσης διαγραφής από μέρους σας 

Σημείωση: H ΔΔ-Ε ενδέχεται να διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο 
διάστημα απαιτείται για την αναγνώριση, την άσκηση ή την προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματος, ή για 
τυχόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τήρησης που ενδεχομένως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

8. Τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και διαχείριση των ΔΠΧ 

1. Πρόσβασης στα ΔΠΧ που τηρεί η ΔΔ-Ε, 

2. Διόρθωσης στοιχείων ΔΠΧ 

3. Διαγραφής ΔΠΧ 

4. Περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των ΔΠΧ, 

5. Αίτημα φορητότητας των ΔΠΧ. 

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): Προς την ΑΠΔΠΧ «www.dpa.gr» ή οποιασδήποτε άλλης συναρμόδιας Αρχής 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679. 

http://www.dpa.gr/

