ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Ενημέρωση
Το σωματείο «Αλληλεγγύη SolidarityNow» (εφεξής «SolidarityNow» ή «Σωματείο») που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 24 (τηλ. Επικοινωνίας 2106772500)
σας ενημερώνει ως ωφελούμενους του Σωματείου (εφεξής «Ωφελούμενους»), υπό την
ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 για την Προστασία Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι προβαίνει σε
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1) Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Το SolidarityNow συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα για τους Ωφελούμενούς του:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, έγγραφο ταυτοποίησης, ημερομηνία
γέννησης, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, υπογραφή,
β) Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

διεύθυνση,

τηλέφωνο,

διεύθυνση

γ) Υπηκοότητα,
δ) Φύλο,
ε) Φωτογραφία προσώπου, εάν απαιτείται
Πέραν των ανωτέρω παρατίθενται στη συνέχεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την ένταξή σας ως Ωφελούμενων στο πρόγραμμα υποστήριξης/τα προγράμματα
υποστήριξης που έχετε επιλέξει κατωτέρω. Ειδικότερα:

Για υπηρεσίες απασχόλησης: επαγγελματικές πληροφορίες (προηγούμενη
εργασιακή εμπειρία, επαγγελματικά προσόντα, βιογραφικό σημείωμα),

Για υπηρεσίες εκπαίδευσης: στοιχεία σχετικά με προηγούμενη εργασιακή
εμπειρία, προηγούμενη εκπαίδευση και τρέχουσα εκπαιδευτική απόδοση,

Για ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υγείας: ιατρικό ιστορικό ψυχικής
και σωματικής υγείας,

Για υπηρεσίες στέγασης: οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εισοδηματικής και
περιουσιακής κατάστασης, δεδομένα υγείας, στοιχεία σχετικά με εκκρεμείς
νομικές υποθέσεις (περιλαμβανομένου του νομικού καθεστώτος και δεδομένων
σχετικά με ποινικά αδικήματα και ποινικές καταδίκες), αριθμό φορολογικού
μητρώου, αριθμό άδειας διαμονής (όπου υπάρχει), αριθμό δελτίου αιτήσαντος
ασύλου, αριθμό υπόθεσης ασύλου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (εάν
υπάρχουν), πληροφορίες πρόσβασης σε κοινωνικό επίδομα, θρήσκευμα,
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πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση και το μορφωτικό επίπεδο,
πληροφορίες για παροχή οικονομικού βοηθήματος από άλλους φορείς,

Για νομικές υπηρεσίες: στοιχεία σχετικά με νομικές υποθέσεις
(περιλαμβανομένου του νομικού καθεστώτος και δεδομένων σχετικά με ποινικά
αδικήματα και ποινικές καταδίκες),

Για λογιστική υποστήριξη: στοιχεία εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης
(εκκαθαριστικά σημειώματα), ΑΦΜ, κωδικός χρήστη και εισόδου στις
ηλεκτρονικές εφαρμογές υποβολής φορολογίας εισοδήματος (π.χ. taxisnet)

2) Γιατί επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα;
(α) Για την εκτίμηση των αναγκών σας και την παροχή σε εσάς των κατάλληλων
υπηρεσιών υποστήριξης,
(β) Για τη συμμόρφωσή του Σωματείου με νομικές υποχρεώσεις του και τις απαιτήσεις
των χρηματοδοτών του,
(γ) Για σκοπούς συνηγορίας και έρευνας που διεξάγει το Σωματείο καθώς και για την
παροχή ανώνυμων στοιχείων σε αναφορές και έρευνες που διεξάγουν τρίτα πρόσωπα
(π.χ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, άλλες ΜΚΟ κλπ.).

3) Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
(α) Οι υπάλληλοι του Σωματείου που είναι κατά περίπτωση αρμόδιοι για την παροχή των
υπηρεσιών υποστήριξης (υπάλληλοι υποδοχής, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι,
λογιστές κλπ.).
(β) Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα ως
ακολούθως:
i) Σε διεθνείς οργανισμούς που χρηματοδοτούν τα προγράμματα υποστήριξης του
Σωματείου (π.χ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες), όπως
απαιτείται από τους όρους χρηματοδότησης που θέτουν οι εν λόγω διεθνείς οργανισμοί.
(ii) Σε άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή τρίτα μέρη που συμμετέχουν στα
προγράμματα υποστήριξης (π.χ. εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τρίτα μέρη που
παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, εξωτερικοί ιατροί, νοσοκομεία).
(iii) Σε δημόσιες αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Το SolidarityNow δε διαβιβάζει
τα δεδομένα των Ωφελούμενων σε αρχές της χώρας καταγωγής ή διέλευσης ή σε
κυβερνητικές αρχές άλλων κρατών.

4) Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε;
Το SolidarityNow διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Ωφελούμενων καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος υποστήριξης και για 5 έτη μετά τη λήξη του και στη συνέχεια
θα τα διαγράψει, εκτός εάν: (i) απαιτηθεί διαφορετικά από τον χρηματοδότη του
προγράμματος ή (ii) ορίζεται άλλως από νομοθετική διάταξη ή (iii) τα δεδομένα είναι
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απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Σωματείου,
οπότε ο χρόνος διατήρησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά περίπτωση.

5) Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την
προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και
τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων,
ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει
να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της
σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα
περιορισμού).
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που
τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, σε
οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα κάτωθι σε σχέση με τα δικαιώματά σας:
▪

Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων σας, μπορεί να συνεπάγεται
τη μη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης που έχετε αιτηθεί, εάν
αφορά σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή αυτών.

▪

Το Σωματείο έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του
αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών
σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση
νόμιμων υποχρεώσεών του.

▪

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται
τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Σωματείου, η οποία τελεί
υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

▪

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε
ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με
οποιονδήποτε τρόπο.

6) Πως μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας;
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Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας μπορείτε είτε να συμπληρώσετε την
έντυπη φόρμα που σας διατίθεται από το προσωπικό του Σωματείου και να την
παραδώσετε υπογεγραμμένη σε οποιονδήποτε υπάλληλο στην υποδοχή ή να
αποστείλετε e-mail στο Σωματείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@solidaritynow.org

7) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Το Σωματείο τηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα των Ωφελούμενων τα οποία συλλέγει
και επεξεργάζεται με απόλυτη ασφάλεια. Διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και
συστήματα που διασφαλίζουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων
και της επεξεργασίας τους, όπως και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε
άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

***********
Β. Συγκατάθεση
Έχοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την
επεξεργασία τόσο των γενικών προσωπικών δεδομένων όσο και αυτών που
αναφέρονται στις κατηγορίες των προγραμμάτων υποστήριξης που έχω επιλέξει
ανωτέρω υπό 1. (
)
*Τυχόν μη παροχή της συγκατάθεσής σας συνεπάγεται την αδυναμία παροχής των ζητηθεισών υπηρεσιών
από το Σωματείο.
*Ανάκληση της συγκατάθεσής σας η οποία ενεργεί για το μέλλον και δεν επηρεάζει την ήδη εκτελεσθείσα
επεξεργασία, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αλλά συνεπάγεται την άμεση διακοπή της παροχής των
υπηρεσιών υποστήριξης σε εσάς.

_________________
Ονοματεπώνυμο

_________________
Υπογραφή

Ημερομηνία
_________________
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