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ΔΗΛΩΣΗ CLASS AGENT ΠΡΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ & DEVELOPMENT OFFICE 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Έχω επιλέξει ή έχω οριστεί από το Σχολείο μου και έχω αποδεχτεί τον ρόλο του Class Agent της 

τάξης αποφοίτησής μου και ως εκ τούτου του μέλους της Επιτροπής Αποφοίτων-Alumni Fund 

Drive που αποτελεί το σώμα των Class Agents (που απαρτίζεται από τους class agents όλων 

των τάξεων αποφοίτησης). Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει αρμοδιότητες που περιγράφονται 

αναλυτικά στο “Alumni Fund Drive Class Agents Manual”, για το οποίο έχω ενημερωθεί 

αναλυτικώς μέσω του Development Office (ιστοσελίδα Κολλεγίου). Μεταξύ άλλων, οι 

αρμοδιότητες που αναλαμβάνω ή έχω ήδη αναλάβει, συνίστανται στην ενεργή επαφή και 

αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές μου, με σκοπό να αποτελέσω τον σύνδεσμο με το Σχολείο, 

να μεταδώσω τα νέα του Σχολείου, να δραστηριοποιήσω τους συμμαθητές μου για συμμετοχή 

τους σε Κολλεγιακά δρώμενα και εκδηλώσεις και κυρίως να τους προτρέψω να στηρίξουν 

ενεργά το Annual Fund και το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου. 

2. Μέσο επίτευξης των σκοπών του Class Agent είναι η επαφή και συνεργασία με την Επιτροπή 

Αποφοίτων-Alumni Fund Drive και το Development Office, για την ενημέρωση και τον 

συντονισμό, την ανταλλαγή απόψεων, τη διενέργεια κοινών δράσεων κ.ά. και η αμφίδρομη 

επικοινωνία με τους αποφοίτους της τάξης μου. Mέσα δε, ως περιγράφεται και στο “Alumni 

Fund Drive Class Agents Manual”, μπορεί να είναι η προσωπική επαφή, η αλληλογραφία 

(έντυπη ή ηλεκτρονική), η τηλεφωνική επικοινωνία και η δραστηριοποίηση μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

3. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών αυτών και με χρήση των μέσων επικοινωνίας με το 

Σχολείο, το Development Office, την Επιτροπή Αποφοίτων-Alumni Fund Drive και τους 

συμμαθητές της χρονιάς αποφοίτησής μου, γνωρίζω ότι έχω πρόσβαση ή ενδέχεται να έχω 

πρόσβαση ή να λάβω γνώση των εξής στοιχείων, που εφεξής ονομάζονται συνολικά 

«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»: 

(α) Προσωπικά Δεδομένα1 των Class Agents και των αποφοίτων της τάξης αποφοίτησής μου. 

Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «ΓΚΠΔ») και 

η επεξεργασία2 τους πρέπει να πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερες προϋποθέσεις και μέτρα 

ασφαλείας και προστασίας αυτών, υποχρεώσεις που δεσμεύουν το Κολλέγιο Αθηνών (Ε.Ε.Ι.) 

ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και οφείλουν να ακολουθούν και 

συνεργάτες ή ορισθέντες εκπρόσωποι τάξεων (Class Agents). 

                                                           
1 Τα  προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία που προσδιορίζει ένα άτομο («υποκείμενο 

δεδομένων») και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Προσωπικές 

πληροφορίες (δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ακαδημαϊκά 

ή επαγγελματικά στοιχεία, πληροφορίες δωρεών), οπτικοακουστικό υλικό. 
2 Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή 

χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η  καταχώριση, η 

οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, κάθε άλλης μορφής διάθεση, ο συσχετισμός 

ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων είτε αυτά ευρίσκονται 

σε ηλεκτρονική (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο). 
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(β) Επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες που εμπεριέχονται σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά 

αρχεία ή ακόμα και σε συζητήσεις στις οποίες συμμετέχω ή για τα οποία μπορεί να λάβω γνώση 

και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Κολλεγίου Αθηνών (Ε.Ε.Ι.) και αφορούν ενδεικτικά στην 

επιχειρηματική οργάνωση και στρατηγική, το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κολλέγιο 

Αθηνών (Ε.Ε.Ι.) και τα Σχολεία του, εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις της Διοίκησης του 

Σωματείου, οικονομικά δεδομένα και εν γένει στοιχεία που διακρίνουν και αφορούν στο Κολλέγιο 

Αθηνών (Ε.Ε.Ι.) και τις υπηρεσίες του. 

4. Αναλαμβάνω τις εξής υποχρεώσεις: 

(α) Χρησιμοποιώ τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο κατά την εθελοντική 

δραστηριοποίησή μου ως Class Agent και μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο σύμφωνα 

με τη φύση και το αντικείμενο του ρόλου του Class Agent και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και 

οδηγίες, εντολές και υποδείξεις του Κολλεγίου Αθηνών (Ε.Ε.Ι.). 

(β) Τηρώ (και προστατεύω και διαφυλάττω) το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 

ακόμη και αν δεν φέρουν σχετική ένδειξη, όταν περιέρχονται σε γνώση μου ή όταν εκπονούνται 

/ συμπληρώνονται από εμένα και υποχρεούμαι να μην τις αντιγράψω, χρησιμοποιήσω, 

αποτυπώσω ή/και αποκαλύψω σε τρίτους3 καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

(γ) Διαγράφω ή επιστρέφω τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, αμέσως μόλις κληθώ προς τούτο 

από το Κολλέγιο Αθηνών (Ε.Ε.Ι.) και τις παραδίδω σε κάθε περίπτωση μετά την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της εθελοντικής προσφοράς μου ως Class Agent. 

(δ) Ανακοινώνω στο Κολλέγιο Αθηνών (Ε.Ε.Ι.) οποιαδήποτε παραβίαση κανόνων και οδηγιών 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή παραβίαση4 της ασφάλειας αυτών υποπέσει στην 

αντίληψή μου και συνδράμω το Κολλέγιο Αθηνών (Ε.Ε.Ι.), με όποιον τρόπο είναι εφικτός, για την 

αντιμετώπιση της παραβίασης και απάντησης σε δημόσιες αρχές ή φυσικά πρόσωπα.  

(ε) Ενημερώνω τους συμμαθητές μου κατά την ενδεχόμενη συλλογή από εμένα προσωπικών 

τους δεδομένων στο πλαίσιο δράσεων, ,εκδηλώσεων ή ειδικής καμπάνιας συλλογής στοιχείων, 

ότι θα παραδώσω τα στοιχεία τους στο Κολλέγιο για να επικαιροποιήσει τη βάση δεδομένων 

του. Επίσης θα τους ενημερώνω ότι το Κολλέγιο επικοινωνεί μαζί μας για να μας αποστείλει 

προσκλήσεις για reunion / commencement, καθώς για κολλεγιακά νέα / εκδηλώσεις / δράσεις 

και ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ζητήσουμε την απεγγραφή μας (opt out) από την 

επικοινωνία αυτή ή και να αλλάξουμε ή και διαγράψουμε τα στοιχεία μας επικοινωνώντας με το 

srmchanges@athenscollege.edu.gr ή το development@athenscollege.edu.gr. 

5.   Οι ανωτέρω υποχρεώσεις μου ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής μου ως 

Class Agent. 

6. Την παρούσα δήλωση θα συνυποβάλλω (συμπληρώνοντας το σχετικό check box) με την 

Δήλωση Συμμετοχής μου ως Class Agent της τάξης που θα πραγματοποιήσω ηλεκτρονικά 

μέσω ειδικής φόρμας του Διαδικτυακού τόπου του Κολλεγίου. 

 

 

 

                                                           
3 Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός του υποκειμένου των δεδομένων του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας (Ε.Ε.Ι.) του εκτελούντος την επεξεργασία και προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. 
4 Παραβίαση μπορεί να συνιστά η παραβίαση της ασφάλειας του φυσικού ή/και ηλεκτρονικού αρχείου, αλλά 

και κάθε παραβίαση η οποία συνεπάγεται ή μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 

μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση στα αρχεία προσωπικών δεδομένων. 
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