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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
 

1. Εισαγωγή 

To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία 

της ιδιωτικότητας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών 

του ιστοτόπου αποτελεί προτεραιότητα για το Ίδρυμα. 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η παροχή πληροφοριών προς τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα») επεξεργάζεται το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατά την 

διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις αρχές και τις 

διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ/2016/679 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (ΓΚΠΔ) και του Ν. 

4624/2019  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 137), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα συνιστά κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο 

φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως 

μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητάς του, όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα 

δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 

προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 

ταυτότητά του. 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε επενέργεια στα δεδομένα που πραγματοποιείται 

από οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων, δηλαδή κάθε εργασία 

ή σειρά εργασιών που εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, 

καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, αφαίρεση, χρήση, μεταφορά, 

μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, αντιστοιχία ή συσχετισμός, σύνδεση, κλείδωμα, 

διαγραφή ή καταστροφή. 

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ΕΕ/2016/679 και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας 

ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Στην παρούσα πολιτική θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό 

της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως 

υποκείμενα των δεδομένων αυτών. 
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2. Υπεύθυνος φορέας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του 

παρόντος ιστοτόπου είναι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
Λεωφ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 
Τ.Κ. 171 21, Ν. Σμύρνη  
Τηλέφωνο 210 64 12 410, 420 
Email: info@elidek.gr  

 

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Ιστότοπος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δύναται δια του ιστοτόπου του να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των 

χρηστών/επισκεπτών, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες ή 

συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση τους. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους 

χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και υπόκεινται 

στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται δε μόνο 

για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν. 

 

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές 

σας πληροφορίες. Η μοναδική περίπτωση όπου σας ζητούνται προσωπικά σας στοιχεία είναι όταν 

επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται 

στον ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία: 

- Ονοματεπώνυμο 

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την 

επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο 

χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνική 

καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α..  

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτει λογαριασμούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο 

Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn, και στο YouTube, όπου δεν πραγματοποιείται επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. Επικοινωνία με τον διαχειριστή των εν λόγω λογαριασμών είναι δυνατή μέσω 

αποστολής μηνύματος στο περιβάλλον της κάθε πλατφόρμας. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής των 

ανωτέρω λογαριασμών λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, 

αυτά θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της 

επικοινωνίας με το Ίδρυμα. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, τα προσωπικά 

δεδομένα διαγράφονται. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν ασκεί και δεν δύναται να ασκεί έλεγχο αναφορικά με τα 

προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως 
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όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από 

τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για 

την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. 

 

4. Cookies 

Αναφορικά με τα cookies τα οποία συλλέγονται κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., 

αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση της εμπειρίας σας και την ανάλυση της επισκεψιμότητας 

του ιστοτόπου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει 

πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα, την 

απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του 

αριθμού των επισκεπτών. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται στα δεδομένα αυτά. Σε 

κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται προηγουμένως από 

εσάς η σχετική συγκατάθεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλώ 

ανατρέξτε στην σχετική Πολιτική Cookies του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. 

 

5. Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του 

ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του. Η 

επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα 

για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων 

των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν 

ισχύ εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

6. Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την πλατφόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στον 

ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καθώς επίσης και όσα τυχόν αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων στους 

λογαριασμούς του Ιδρύματος που τηρούνται στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

χρησιμοποιούνται μονάχα κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης και αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών των 

παρόντων διαδικτυακών τόπων. To ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των 

χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή εκτός 

εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων και την 

πραγματοποίηση των λειτουργιών της. 
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7. Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, 

εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την 

εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας 

νομοθεσίας. Ενδέχεται να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων 

υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Στις περιπτώσεις αυτές διαβιβάζονται μόνο τα προσωπικά 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και οι τρίτοι 

δεσμεύονται έναντι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

8. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων ΕΕ/679/2016, ως 

υποκείμενα των δεδομένων, έχετε, τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και μεταγενέστερα, τα 

ακόλουθα δικαιώματα: 

 Να αιτηθείτε να σας γνωστοποιηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας 

δεδομένα τυχόν επεξεργασία τους, τον σκοπό αυτής καθώς και την κοινοποίηση/διαβίβαση σε 

τρίτους και την ταυτότητα αυτών. (Δικαίωμα ενημέρωσης) 

 Να αιτηθείτε πρόσβαση σε αυτά. (Δικαίωμα πρόσβασης) 

 Να υποβάλλεται γραπτό ή προφορικό αίτημα για τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά 

είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή (Δικαίωμα 

διόρθωσης) 

 Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα 

δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να 

τα κατέχει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Δικαίωμα στη λήθη) 

 Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που δώσατε στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό όμως 

να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης. 

(Δικαίωμα στη λήθη) 

 Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι 

δε θίγεται το δημόσιο συμφέρον (Δικαίωμα εναντίωσης). 

 Να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να 

περιορίσετε την επεξεργασία. (Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας)  

Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την 

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση dpo@elidek.gr. 

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έχετε 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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9. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι τα 

απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και 

τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν τα 

αρμόδια στελέχη του οργανισμού και εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν δεσμευθεί για την τήρηση 

εχεμύθειας και επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 

με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 

παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη 

δικαιούμενα πρόσωπα). 

 

10. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιφυλάσσει το δικαίωμά του να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς 

προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου του. Για το λόγο 

αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας 

ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., οι επισκέπτες/χρήστες 

αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων. 

 

11. Επικοινωνία 

Για  τυχόν ερωτήσεις σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 

Χρυσαυγή Σαουλίδου  

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας 

Λεωφόρος Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 

T.K. 171 21, Ν. Σμύρνη 

Email: dpo@elidek.gr Tηλ.: 210 64 12 421 
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