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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καταγραφή της δήλωσης 

συμμετοχής σας στην εκδήλωση και της συμφωνίας σας στους όρους συμμετοχής, καθώς και για την επικοινωνία σε 

σχέση με ζητήματα που αφορούν την συγκεκριμένη εκδήλωση. Η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων σας 

βασίζεται στο αίτημά σας και στην μεταξύ μας συμφωνία για εγγραφή σας στο FORUM υπό τους παρακάτω όρους:  

- Το διαδικτυακό forum θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Ζοom και θα μαγνητοσκοπηθεί (ήχος-εικόνα), ενώ 

επίσης θα προβάλλεται και σε live streaming μέσω της πλατφόρμας YouTube και Facebook για παρακολούθηση από 

κάθε ενδιαφερόμενο. Το μαγνητοσκοπημένο αρχείο επίσης μπορεί να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΚΨ Π. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, προκειμένου να παρακολουθηθεί από 

κάθε ενδιαφερόμενο σε άλλο χρόνο.  

- Με τη συμμετοχή σας στο Forum συμφωνείτε να λάβουν γνώση οι λοιποί συμμετέχοντες του ονοματεπώνυμου που 

θα δηλώσετε στην πλατφόρμα πριν την έναρξη του. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διατήρηση της ανωνυμίας σας 

κατά τη διεξαγωγή του Forum μπορείτε να βάλετε το μικρό σας όνομα, τα αρχικά σας ή οτιδήποτε άλλο.  

- Με την συμμετοχή σας στο Forum συμφωνείτε στην ενδεχόμενο μαγνητοσκόπησής σας είτε κατά την παρουσίασή σας 

(εφόσον συμμετέχετε ως ομιλητής), είτε εφόσον κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Forum εκφράσετε κάποια άποψη 

ή υποβάλετε κάποιο ερώτημα στους ομιλητές. Το προϊόν της μαγνητοσκόπησης θα διατηρηθεί στο αρχείο της ΕΚΨ Π. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ μας και θα είναι διαθέσιμο προς παρακολούθηση από κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με όσα 

εκθέτουμε παραπάνω. 

- Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για διαρροές στο διαδίκτυο από την πλατφόρμα (π.χ. ήχου, 

εικόνας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικών διευθύνσεων) ή για παράνομη μαγνητοσκόπηση (ήχου-

εικόνας) είτε από συμμετέχοντα είτε από κάθε τρίτο που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση μέσω live streaming ή 

μεταγενέστερα. Ωστόσο η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία των 

μέγιστων δυνατών τεχνικών προϋποθέσεων ασφαλείας των πληροφοριών αυτών από οποιοδήποτε κακόβουλο 

λογισμικό ή εν γένει κακόβουλη ενέργεια τρίτου.  

- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως αυτήν για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται ρητά η μαγνητοσκόπηση (ήχος-εικόνα) του Forum ή συγκεκριμένης 

παρουσίασης/ομιλίας/τμήματος αυτού, όπως επίσης και η διάδοση του υλικού αυτού με ανάρτηση στο διαδίκτυο, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κλπ ή με όποιον άλλο τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του ομιλητή/συμμετέχοντα και της ΕΚΨ 

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επιφυλάσσεται ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της 

- Η παρούσα δήλωση-συμφωνία συμμετοχής σας θα διατηρηθεί στο αρχείο μας για ένα έτος από την διεξαγωγή του 

Forum και δεν θα γνωστοποιηθεί σε τρίτους, εκτός αν ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα, οπότε και θα ενημερωθείτε 

σχετικά. 

- Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική απορρήτου-προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΚΨ 

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www.ekpse.gr 

 

Έλαβα γνώση και συμφωνώ να συμμετάσχω υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω. 
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