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

 

Το σωματείο «Αλληλεγγύη SolidarityNow» (εφεξής «Σωματείο») που εδρεύει στην Αθήνα, 
επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 24 (τηλ. επικοινωνίας 2106772500) σας ενημερώνει 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 των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας του 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

1) Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιους 
σκοπούς; 

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω 
της ιστοσελίδας μας και επεξεργαζόμαστε, ανά σκοπό επεξεργασίας. 

 Σκοπός επεξεργασίας Προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται  

 
 
 
 

Α. 

Βελτίωση του περιεχομένου, της δομής, της 
λειτουργίας και της εμπειρίας πλοήγησης στην 
ιστοσελίδα μας.  

-Διεύθυνση IP  
-Πληροφορίες χρήσης και 
αλληλεπίδρασής σας με την 
ιστοσελίδα μας (εφόσον 
έχετε επιλέξει την 
εγκατάσταση των 
αντίστοιχων cookies*) 
-Δεδομένα τοποθεσίας σας 
(εάν έχετε ενεργοποιήσει την 
πρόσβαση στην τοποθεσία 
σας) 

 
 
Β. 

Πραγματοποίηση δωρεών προς το Σωματείο.  
 
*Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς 
εφόσον τα συμπληρώσετε προαιρετικά στο 
σχετικό πεδίο, για εξαγωγή στατιστικών 
στοιχειών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των δωρητών.  

-Ονοματεπώνυμο  
-Χώρα διαμονής 
-Στοιχεία επικοινωνίας (e-
mail, ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο) 
-Αριθμός λογαριασμού ή 
πιστωτικής κάρτας) 
-Φύλο* 
-Ημερομηνία γέννησης* 
-Επάγγελμα*  

 
Γ. 

Εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο δίκτυο 
εθελοντών του Σωματείου.  

-Ονοματεπώνυμο 
-Φύλο 
- Ημερομηνία γέννησης 
- Στοιχεία επικοινωνίας (e-
mail, ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο) 
-Τόπος διαμονής  
- Σπουδές 
- Γλώσσες 
- Επάγγελμα 
- Ώρες διαθεσιμότητας 

Δ. Αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για 
τις δράσεις του Σωματείου (Newsletter). 

-Ονοματεπώνυμο 
-E-mail 
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2. Από που συλλέγουμε τα ανωτέρω δεδομένα σας;  

Τα δεδομένα σας υπό 1Α ανωτέρω συλλέγονται από την ιστοσελίδα του Σωματείου 
www.solidaritynow.org και τα δεδομένα σας υπό 1Β-Δ ανωτέρω συλλέγονται απευθείας 
από εσάς μέσω της καταχώρισής τους στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας μας μέσω 
cookies .  

 

3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;  

Α) Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι κατά περίπτωση αρμόδιοι 

υπάλληλοι του Σωματείου.  

Β) Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν  σε: 

Ι) Φορείς στους οποίους το Σωματείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για 

λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) (π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής 

και συντήρησης πληροφορικών συστημάτων). 

ΙΙ) Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες εφόσον 

αυτό απαιτείται για την επιδίωξη τυχόν νομικών αξιώσεων του Σωματείου. 

ΙΙΙ) Δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προς 

συμμόρφωση του Σωματείου με οποιαδήποτε έννομη υποχρέωσή του.  

4. Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Κατωτέρω παρατίθενται οι χρόνοι τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά σκοπό 
επεξεργασίας. 

Σκοπός επεξεργασίας Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας 
Βελτίωση του περιεχομένου, της δομής, 
της λειτουργίας και της εμπειρίας 
πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. 

Σε περίπτωση διαγραφής τους από τον 
χρήστη της ιστοσελίδας θα διαγράφονται 
αμέσως από τα συστήματα του Σωματείου. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα 
διαγράψει ο ίδιος, το Σωματείο θα τα τηρεί 
για ένα έτος από την εγκατάστασή τους στη 
συσκευή του χρήστη.   

Πραγματοποίηση δωρεών προς το 
Σωματείο.  

10 έτη από την πραγματοποίηση της 
δωρεάς. 

Εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο 
δίκτυο εθελοντών του Σωματείου. 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης/μη 
υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού 
παροχής εθελοντικών υπηρεσιών με το 
Σωματείο για 12 μήνες  από την υποβολή  
της αίτησης και για 24 μήνες μετά τη 
διαγραφή σας από το δίκτυο των εθελοντών.  

Αποστολή σε εσάς ενημερωτικών 
δελτίων για τις δράσεις του Σωματείου 
(Newsletter). 

Μέχρι την τυχόν ανάκληση της 
συγκατάθεσής σας για την αποστολή των 
ενημερωτικών δελτίων.  

Μετά το πέρας των ως άνω αναφερόμενων χρονικών διαστημάτων, το Σωματείο θα 
διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν: (i) ορίζεται άλλως από νομοθετική 
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διάταξη ή (ii) τα δεδομένα είναι 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 η 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 δυνατότητα της πραγματοποίησης της δωρεάς σας προς το Σωματείο, την 
αδυναμία αξιολόγησης της αίτησής σας για ένταξη στο δίκτυο των εθελοντών μας 
ή/και τη διατήρησή σας στο δίκτυο των εθελοντών μας εφόσον είστε ήδη μέλος 
αυτού, καθώς και την παύση αποστολής σε εσάς των ενημερωτικών δελτίων 
δράσης του Σωματείου. 

 
§ 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;  

Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο 
Σωματείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@solidaritynow.org 
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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. 

 

*Για την πολιτική cookies πατήστε εδώ: 
https://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2019/06/cookie-policy-GR.pdf  


