
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Σκουφά, αριθμός 38, Τ.Κ. 10672, Α.Φ.Μ. 997241617) επεξεργάζεται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό 
εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Ενόψει τούτων, για τη σύνδεσή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα 
https://1821.digitalarchive.gr/auth/login   διαβιβάζετε στο ΚΕΑΕ α) το ονοματεπώνυμό σας 
και β) την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και συναινείτε ρητώς και αυτοβούλως στα 
εξής: α) στην παροχή των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να 
τύχουν επεξεργασίας από το ΚΕΑΕ, προς τον αποκλειστικό σκοπό της σύνδεσής σας με την 
προαναφερόμενη ψηφιακή πλατφόρμα, β) στην αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε 
φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για όσο χρονικό διάστημα κάνετε χρήση της πλατφόρμας 
καθώς και για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την τελευταία σας σύνδεση, υπό την έννοια 
ότι τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν εφόσον κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 
δεν συνδεθείτε τουλάχιστον μία φορά στην πλατφόρμα.  

Το ΚΕΑΕ σας ενημερώνει ότι α) η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων 
δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, β) εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου 
της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων ή της μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά, γ) αποδέκτες των προαναφερόμενων 
προσωπικών δεδομένων σας είναι αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι για την εν θέματι 
επεξεργασία υπάλληλοί του, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, δ) διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων 
σας σε τρίτους δεν θα λάβει χώρα, ενώ αν χρειαστεί να λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, θα 
ζητηθεί η σχετική ρητή συγκατάθεσή σας, μόνο εφόσον αυτή η διαβίβαση δεν είναι 
απαραίτητη για την συμμόρφωση του ΚΕΑΕ με έννομες υποχρεώσεις του, ε) μπορείτε 
ελεύθερα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, 
το  δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με 
την υποβολή σχετικού αιτήματος. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για την άσκηση των 
προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το ΚΕΑΕ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@rchumanities.gr 

 

  


