§1. Σκοπός του προγράμματος
1. Κύριος συντονιστής του πρόγραμματος “Let’s get active: Incentives for citizen active participation in the
democratic life of the European Union” είναι ο οργανισμός “Fundacja Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych” (Foundation of Alternative Educational Initiatives) ο οποίος εδρεύει στο Μπιέλσκο-Μπιάλα
της Πολωνίας (διεύθυνση: 43-300, Bielsko-Biala, Ukryta 14 Street) ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε
συνδέσμους, κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις, ιδρύματα και ανεξάρτητες μονάδες δημόσιας
υγείας καθώς και στο Εθνικό Δικαστήριο, KRS: 0000385004, ΝΙΡ: 9372652784, REGON: 241936864., ως
διαχειριστής των δεδομένων.
2. Επιβεβαιώνουμε πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει το ενδεχόμενο λήψης διαφημιστικού
υλικού ή προσφορών. Ο κυρίως σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουμε τις απόψεις ιδιωτίκων
οργανισμών και ατόμων που χρησιμοποιώντας διάφορες ερευνητικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα της
έρευνας και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του προγράμματος, έχουν σκοπό να διατυπώσουν κάποια
γενικά συμπεράσματα πάνω στα οποία πιθανόν να βασιστούν κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα
παρουσιαστούν με τρόπο που δεν φανερώνει τα στοιχεία των συμμετεχόντων.
§2. Κανόνες συλλογής δεδομένων
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Οι απαντήσεις που δίνετε διατηρούνται ως εμπιστευτικές και απόρρητες και θα αναλυθούν ανώνυμα και ομαδικά.
Όλοκληρη η έρευνα καθώς και δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων άλλων προγραμμάτων θα παρουσιάζονται σε
συγκεντρωτική μορφή. Αν μας έχετε δώσει προσωπικά στοιχεία όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου, το τηλέφωνο σας και τη συγκατάθεση σας υπάρχει ενδεχώμενο να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν οι
απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Σε κάθε στάδιο του προγράμματος, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε μέρος ή όλες
σας τις απαντήσεις, ή να τις τροποποιήσετε.
Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
Η συνεργασία σας σε κάθε στάδιο του προγράμματος καθώς και η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι
προαιρετική και εθελοντική. Τα δεδομένα μπορεί να δοθούν σε δημόσιους φορείς σε συμφωνία με τους νομικούς
κανονισμούς, μόνο για σκοπούς του παρόντος προγράμματος για τεκμηριώσεις και αναφορές.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Κάνουμε ότι καλύτερο για την αποφυγή τυχών συμμετοχών από παιδιά στη πορεία του προγράμματος χωρίς την
άδεια και συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Παρόλα ταύτα, γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε να έχουμε
πλήρη έλεγχο σχετικά με τις ηλικίες των συμμετεχόντων.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν υπάρχει καμία χρέωση, κόστος ή ανταμοιβή για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
§ 3. Κανονισμοί για την επεξεργασία δεδομένων και τη διαχείριση αρχείων cookies
Οι πληροφορίες που υπάρχουν στα δεδομένα του συστήματος (IP address system log) χρησιμοποιούνται μόνο για
σκοπούς διαχείρισης και συλλογής στατιστικών δεδομένων. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν την
ταυτότητα κάποιου συμμετέχοντα ή χρήστη της ιστοσελίδας του προγράμματος.
Τα cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία μικρού μεγέθους, που καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις
του χρήστη στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που φυλάγονται αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιεί ένας
ενδεχόμενος χρήστης το σύστημα διαχείρισης του ερωτηματολογίου και της ιστοσελίδας. Μέσω των cookies,
αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας, και επιτρέπουμε στην ιστοσελίδα να λειτουργά κανονικά.
§ 4. Αποθήκευση και προστασία δεδομένων
Ο διαχειριστής των δεδομένων είναι υπεύθυνος για τη προστασία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
Αναφορικά, προστατεύει τα δεδομένα από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδότηση με βάση των ακόλουθων

νομοθεσιών: Directives 95/46/EC και 2002/58/EC. Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο στα
προσωπικά του δεδομένα και στις πληροφορίες που έχει δώσει. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετέχοντων
επεξεργάζονται και φυλάγονται λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς κανονισμούς για την ασφάλεια κατά
οποιασδήποτε παραποίησης και κατάχρησης των δεδομένων.
§ 5. Επιπρόσθετες πληροφορίες
1. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στην παρούσα δήλωση (ειδικά σε περίπτωση αλλαγής
νομικών διεργασιών, αλλαγή τεχνολογικών συνθηκών, τεχνικός χειρισμός του συστήματος). Σε περίπτωση
οποιωνδήποτε αλλαγών, θα υπάρξει ενημέρωση στη ιστοσελίδα του προγράμματος.
2. Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μας στο : globaleducation@futureworldscenter.org, ή στο τηλέφωνο +357 22873820
3. Η εν λόγω δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων λειτουργά με βάση του Παράρτημα II (“General
Conditions”) της απόφασης με αριθμό 2014 – 2778/001 – 001 της υπηρεσίας “Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency” που χρηματοδοτεί την πραγματοποίηση του προγράμματος “ Let’s get active.
Incentives for citizens active participation in the democratic life of the European Union”.
§ 6. Εφαρμογή
Η εφαρμογή της δήλωσης ασφαλείας προσωπικών δεδομένων θα εφαρμοστεί απο τις 3 Ιανουαρίου, 2015.

