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Δήλωση Ενημέρωσης
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων

Το Κολλέγιο Αθηνών δίνει πρωταρχική σημασία στην προστασία της προσωπικής σφαίρας
και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων, τόσο των μαθητών, των γονέων τους και των
αποφοίτων των Σχολείων του, όσο και των δωρητών, χορηγών και εθελοντών στις δράσεις
του και των εν γένει συνεργατών του.
Με την παρούσα Δήλωση, το Κολλέγιο Αθηνών σας ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα
που συλλέγει και επεξεργάζεται με στόχο την ανεύρεση πόρων, μέσω δωρεών ή σχετικών
δράσεων που υπηρετούν την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του για στήριξη των
μαθητών και διασφάλιση της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχει.
Η παρούσα Δήλωση τέθηκε σε ισχύ στις 19.2.2019 και έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
και της ελληνικής νομοθεσίας. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε
αλλαγή
θα
αναρτηθεί
στον
Δικτυακό
Τόπο
του
Κολλεγίου
Αθηνών
(www.athenscollege.edu.gr) και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλήρη Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία
Προσωπικών
Δεδομένων
του
Κολλεγίου
εδώ
και
του
δικτυακού
τόπου
www.athenscollege.edu.gr εδώ.
Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε
Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία σας τα οποία μας παρέχετε, είτε ως απόφοιτός ή γονέας
του Κολλεγίου, είτε ως δωρητής, εθελοντής ή φίλος για να έχετε τακτική επικοινωνία μαζί μας
για τον σκοπό αυτό.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι, μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, δημογραφικά
στοιχεία, ιδιότητα σε σχέση με το Κολλέγιο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματική
ιδιότητα, στοιχεία οργανισμού και ιδιότητα εντός του οργανισμού, επιλογή τύπου δωρεάς,
ιστορικό δωρεών και απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,
συμμετοχή στις δράσεις ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγετε. Τα
δεδομένα τα συλλέγουμε με τους ακόλουθους τρόπους: προφορικά, μέσω ηλεκτρονικής ή
έντυπης αλληλογραφίας, με αφορμή φυσικές συναντήσεις ή την υλοποίηση δράσεων /
εκδηλώσεων, καθώς και μέσω του Δικτυακού Τόπου του Κολλεγίου (ενδεικτικά αναφέρουμε
συμπλήρωση φόρμας δωρεάς ή δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση των Επιτροπών για το
Annual Fund).
Πού βασίζεται η συλλογή προσωπικών δεδομένων
Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις
δράσεις μας, είναι το έννομο συμφέρον που έχει το Κολλέγιο Αθηνών να αναζητά, να λαμβάνει
και να διαχειρίζεται δωρεές και πόρους για την χορήγηση υποτροφιών και την υποστήριξη
προγραμμάτων, και να παρέχει ευρεία ενημέρωση, όπως κάνει διαχρονικά, στα μέλη της
Κολλεγιακής οικογένειας αναφορικά με σχετικές δράσεις του.
Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων εθελοντών – μελών που συμμετέχουν ή απαρτίζουν
επιτροπές της Υπηρεσίας μας, βάση επεξεργασίας αποτελεί η κατ’ αίτηση του αποφοίτου,
Athens College Development Office Privacy Statement - 1.2.2021
Το κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του
μέσω διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρους αυτού.

γονέα, γονέα αποφοίτου συμμετοχή στην εκάστοτε Επιτροπή (είτε μέσω αρχαιρεσιών είτε ως
Εθελοντής) και σκοπό έχει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής και την πραγμάτωση του
έργου της.
Όσον αφορά ειδικές αναφορές σε στοιχεία ή ιδιότητα δωρητών σε ειδικές εκδόσεις (πχ. ετήσια
έκθεση δωρεών ή digital donor wall ή άλλο), βάση επεξεργασίας είναι η ειδική συγκατάθεση
που ζητείται και λαμβάνεται από τον δωρητή.
Αποδέκτες δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό και Υπηρεσίες του Κολλεγίου που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας. Επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των
ανωτέρω σκοπών. Δωρεές και πληροφορίες που συνδέονται με δωρεές δεν γνωστοποιούνται
σε τρίτα μέρη.
Αποδέκτες των δεδομένων ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες (σε περιπτώσεις
outsourcing) ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων
ικανοποίησης αιτήματος για επεξεργασία πληρωμής (όπως από συνεργαζόμενες τράπεζες
που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία) ή για κατοχύρωση συμμετοχής σε δράση /
εκδήλωση που διοργανώνουμε σε συνεργασία με τρίτους.
Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε προσωπικά
δεδομένα αφενός σε περιπτώσεις που μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και σε κάθε
περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή
όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο
εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας, φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την
ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.
Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Κολλέγιο διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται
για κάθε ένα από αυτά στην κάθε δράση και σύμφωνα με τον σκοπό επεξεργασίας και, σε
περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.
Δικαιώματα υποκειμένων
Το Κολλέγιο σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των
υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης
στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και
να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία.
Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις
προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού
Κανονισμού: Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα
διαγραφής των στοιχείων τους (υπό όρους σε περίπτωση γονέων ενεργών μαθητών του
Σχολείου), Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων,
Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε
περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας
Δεδομένων του Κολλεγίου [Στοιχεία: Κυρία Μαριλένα Σαμαρά, τηλ.: +30 210 6798186, email:
dpo@athenscollege.edu..gr, διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό, website:
www.athenscollege.edu.gr].
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