Legal Disclaimer
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους
αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις
εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς
αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,
πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση,
τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων,
εφεξής ΕΕΔΕ. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΔΕ συναινέσει, ο αιτών
υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό
περιεχόμενο του Δικτυακού της τόπου. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα
και
αν
δεν
αναγραφεί
ρητά
στην
έγγραφη
συναίνεση.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του
περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική
μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης
εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του,
χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και
δραστηριοτήτων της ΕΕΔΕ, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα
θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή
διαγράφονται εμπορικά σήματα.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί
κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική
τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το website της ΕΕΔΕ.
Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
1. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΕΔΕ δημιούργησε την ακόλουθη δήλωση, η οποία αποτελεί τη συμμόρφωσή της με την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της παρούσας
πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η πληροφόρησή σας
για τους τρόπους συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
από την ΕΕΔΕ, οι οποίες συλλέγονται στις σελίδες του website αυτού.

2. Υπεύθυνος Φορέας
Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών
δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:
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3. Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση
ενός φυσικού προσώπου. Η ΕΕΔΕ δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο αν τα
παράσχουν τα ίδια τα υποκείμενα. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούν να μας
παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα:
α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος website όπου τα υποκείμενα παρέχουν
προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail και σχόλια)
β) μέσω της δήλωσης ενδιαφέροντος για Mailing όπου προκειμένου να εγγραφούν τα
υποκείμενα ως χρήστες απαιτείται να παρέχουν ορισμένα προσωπικά στοιχεία τους
(Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Επωνυμία Επιχείρησης, Θέση στην Επιχείρηση και
Γεωγραφική Περιοχή).
Και στις δύο ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις χορήγησης των στοιχείων, τα στοιχεία
αυτά χρησιμοποιούνται από την ΕΕΔΕ μόνο για επικοινωνία με το χρήστη, με στόχο την
πληρέστερη ενημέρωσή του για τις δραστηριότητες και σκοπούς της ως Σωματείου μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Η ΕΕΔΕ δεσμεύεται ότι, σε καμία περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν
πρόκειται να γνωστοποιηθούν ούτε να διατεθούν σε τρίτους. Η ΕΕΔΕ τηρεί τα εν λόγω
προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων στην βάση δεδομένων της για να λαμβάνουν
σχετικές προσκλήσεις και ενημερώσεις για τις δράσεις της.
Για όσο διάστημα διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων,
μπορούν να ασκήσουν, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης ή/και διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς
ειδική προς τούτο αιτιολογία, με email στην ηλεκτρονική privacy@eede.gr.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων των υποκειμένων,
η ΕΕΔΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) μηνός
από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς γραπτώς για την ικανοποίηση του
αιτήματός του υποκειμένου, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω
αναφερόμενων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων.
Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που
λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Legal Disclaimer
Στην περίπτωση που η ΕΕΔΕ ή οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης της, ή οποιοσδήποτε
τρίτος, αντιληφθεί ή υποψιασθεί πως μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει την Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
privacy@eede.gr.
Δεδομένα εικόνας: Στο πλαίσιο υλοποίησης των σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών
δράσεων και εκδηλώσεων της ΕΕΔΕ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται λήψη
φωτογραφικού υλικού ή/και βιντεοσκόπηση για την τυχόν ανάρτηση σε λογαριασμούς
κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΔΕ.
Επιπλέον εάν θεωρεί το υποκείμενο ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά του αναφορικά με
την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται να υποβάλλει καταγγελία
στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω
επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr.

4. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα των υποκειμένων, εφόσον όπως προαναφέρθηκε παρέχονται από τα ίδια, με
σκοπό την ενημέρωση περί των δραστηριοτήτων και σκοπών της ΕΕΔΕ, τηρούνται /
αποθηκεύονται, μέχρις ότου ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους. Σε περίπτωση που τα
υποκείμενα προβούν σε ανάκληση της συγκατάθεσής τους, η ανάκληση αυτή θα ισχύει από
τη στιγμή που τη δηλώνουν και θα πάψει στο εξής η ΕΕΔΕ να τηρεί τα δεδομένα τους. Η
δήλωση της ανάκλησης της συγκατάθεσής μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή
σχετικού e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@eede.gr.

5. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΕΔΕ λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη νόμιμη συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχούσα αλλοίωση,
απώλεια ή παραβίασή τους από τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθεί να βελτιώνει
συνεχώς τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει.

6. Ενημέρωση και Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων
Η ΕΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί και τροποποιεί την παρούσα Πολιτική
Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς να υποχρεούται για την
προηγούμενη ενημέρωση των υποκειμένων. Για το λόγο αυτό τα υποκείμενα
παρακαλούνται να διαβάζουν, σε κάθε περίπτωση, την Πολιτική Απορρήτου και
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε φορά πριν πλοηγηθούν στο website της ΕΕΔΕ,
ώστε να ενημερώνονται για την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική και για πιθανές τροποποιήσεις
και ενημερώσεις.
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Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Νοέμβριος 2018
Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την
ΕΕΔΕ και θα αναρτάται επικαιροποιημένη στον παρόντα ιστότοπο.

