
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Αξιότιμε Κύριε/α, 

Με  το  παρόν  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  για  τη  Διαδικασία  Προστασίας  Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή μας σύμφωνα με το Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων  2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, 

θα  πραγματοποιείται  αποκλειστικά  από  την  ίδια  την  Αμερικανική  Γεωργική  Σχολή  με  ΑΦΜ 

090024725 και ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό 

Μαρίνου  Αντύπα  54,  Τ.Κ.  57001,  η  οποία  για  λόγους  συντομίας  θα  καλείται  εφεξής  «Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας».  Η  επεξεργασία  των  δεδομένων σας προσωπικού  χαρακτήρα,  διενεργείται  από  τον 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις  του ΓΚΠΔ και  ιδίως εκείνες    του 

άρθρου 5 για τις θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας. 

Το  σύνολο  των  δεδομένων  που  εισάγατε  στην  παρούσα  φόρμα  δύναται  να  γίνει  αντικείμενο 

επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο ειδικά προσωπικό  (μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία), ώστε 

να  αξιολογηθεί  η  αίτησή  σας  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα  «Εναλλακτικός  Τουρισμός»  που 

πραγματοποιεί η Αμερικανική  Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο  του έργου   «Επανεκκίνηση  των Νέων», 

που συντονίζει το Rutgers University και χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα δεδομένα της 

αίτησης  θα  διατηρηθούν  από  τον  Υπεύθυνο    Επεξεργασίας  για  τρία  έτη  μετά  τη  λήξη  του  έργου 

«Επανεκκίνηση  και  Ενίσχυση  των  Νέων».  Ο      Υπεύθυνος  Επεξεργασίας  λαμβάνει  τα  απαραίτητα 

μέτρα για την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων. Τα δεδομένα πιθανόν να κοινοποιηθούν 

στον συντονιστή του προγράμματος, ήτοι στο Rutgers University ή στον χορηγό του προγράμματος, 

ήτοι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας  και  του  Συντονιστή  του  Προγράμματος,  στο  πλαίσιο  του  ελέγχου  υλοποίησης  του 

προγράμματος.  Στην περίπτωση που τα στοιχεία διαβιβαστούν στα γραφεία του Rutgers University ή 

στο  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), σημειώνουμε ότι υπάρχει 

συμφωνία  μεταξύ  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.)  ΚΑΙ  Η.Π.Α.  που  εξασφαλίζει  επαρκές  επίπεδο 

προστασίας των δεδομένων. 

Επιπλέον,  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  πως  διατηρείτε  το  δικαίωμα  να  υποβάλλετε  αίτημα 

προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικό με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 

και ειδικότερα να ασκήσετε, αν το επιλέξετε, ένα ή και περισσότερα από τα δικαιώματα σας, όπως 

αυτά  ορίζονται  στο  ΓΚΠΔ  (δικαίωμα  για  την  ενημέρωση,  πρόσβαση,  διόρθωση  ή  διαγραφή  ή 

περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητά τους, εφόσον 

αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ). 

Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε: 

 Αποστέλλοντας  επιστολή  με  το  αίτημά  σας  στην  διεύθυνση  του  Υπευθύνου 

Επεξεργασίας  ήτοι  Μαρίνου  Αντύπα  54,  Τ.Θ.  60097,  Τ.Κ.  57001  Θέρμη,  υπόψη 

υπεύθυνου για θέματα προστασία προσωπικών δεδομένων ή 



 Αποστέλλοντας  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη  διεύθυνση  του  Υπευθύνου 

Επεξεργασίας, dpo@afs.edu.gr 

Σημειώνεται πως απάντηση στο αίτημά σας θα δοθεί εντός του χρονικού πλαισίου των 30 ημερών. Η 

Πολιτική  Προστασίας  Δεδομένων  που  ακολουθούμε  είναι  διαθέσιμη  στην  ιστοσελίδα  μας 

www.afs.edu.gr. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην 

Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  χαρακτήρα,  η  οποία  μπορεί  να  δεχθεί  την  υποβολή 

καταγγελίας,  είτε  σε  γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό  της  (Δ/νση:  Κηφισίας 1‐3,  Τ.Κ. 11523  Αθήνα) 

είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 

Ο/Η  υπογράφων‐ουσα  ………………………………………………………………………………  Του 

…………………………………………………. με Α.Δ.Τ. ………………………. ή Αρ. Διαβατηρίου ……………………………….,  

κάτοικος …………………………………………………...  δηλώνω υπεύθυνα: 

 ότι  ενημερώθηκα  πλήρως  σχετικά  με  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  επεξεργασίας  των 

δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα 

 ότι  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν  στην  αίτησή  μου  για  ένταξη  στους  ωφελούμενους  του 

προγράμματος είναι αληθή 

 ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου για την ενδεχόμενη δημοσίευση του ονοματεπώνυμου μου στη 

λίστα ωφελούμενων του προγράμματος  

 ότι  δίνω  την  συγκατάθεσή  μου  για  την  επεξεργασία  και  διατήρηση  των  δεδομένων  μου 

προσωπικού  χαρακτήρα  για  τρία  έτη  μετά  την  αποπεράτωση  του  έργου  «Επανεκκίνηση  και 

Ενίσχυση των Νέων» 

 ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου για την ενδεχόμενη διαβίβαση των δεδομένων μου προσωπικού 

χαρακτήρα  από  τον  Υπεύθυνο  Επεξεργασίας  στον  συντονιστή  του  προγράμματος,  ήτοι  στο 

Rutgers University ή στο χορηγό του προγράμματος, ήτοι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατά την 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Συντονιστή του 

Προγράμματος, στο πλαίσιο του ελέγχου υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση που 

τα στοιχεία διαβιβαστούν στα γραφεία του Rutgers University ή στο  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

στις  Η.Π.Α.,  σημειώνουμε  ότι  υπάρχει  συμφωνία  μεταξύ  Ε.Ε.  ΚΑΙ  Η.Π.Α.  που  εξασφαλίζει 

επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων 

 

………………………………………………………………………………… 

( Υπογραφή)   

(Τόπος/ ημερομηνία)………………………., …… / ….. / …………. 

 


