
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

O Ελληνικός Σύλλογος Νέας Διαστημικής Οικονομίας (Greek NewSpace Society) σε 

συμμόρφωση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σας ενημερώνει για τα κάτωθι: 

Συλλέγουμε από εσάς: 

1) Είδος πληροφορίας: Essential cookies: Είναι τα μόνα cookies που συλλέγονται αυτόματα, 

όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Σωματίου μας. Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, 

διότι δε θα λειτουργούν βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας. 

Πρόσβαση: Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχει η πλατφόρμα WIX, στην οποία έχει 

δημιουργήσει το Σωματείο την ιστοσελίδα του. 

Σκοπός: Εξυπηρετούν σκοπούς ασφάλειας, ταυτοποίησης και διαχείρισης δικτύου, μεταξύ 

άλλων. 

Διάρκεια: Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. 

2) Είδος πληροφορίας: Προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνετε όταν συμπληρώνετε τη 

φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του Σωματείου (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) και το μήνυμά σας προς εμάς. 

Πρόσβαση: Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχουν τα μέλη της Επιτροπής Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Σωματείου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και οι 

διαχειριστές της ιστοσελίδας του Σωματείου που υπάγονται στην Επιτροπή Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας του Σωματείου και που δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας και 

τήρησης απορρήτου. 

Σκοπός: Η επικοινωνία σας μαζί μας. 

Διάρκεια: Μέχρι να ζητήσετε διαγραφή τους. 

 

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες: 

α) Η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, 

β) Η συμμόρφωση της Ένωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της και η εκπλήρωση των έννομων 

συμφερόντων της Ένωσης ή τρίτων, 

γ) Η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς, όμως, 

να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης 

μέχρι την ανάκλησή της. 

Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων κάτω των 15 ετών, 

διενεργείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των νομίμων 

αντιπροσώπων τους. 

Το Σωματείο εγγυάται ότι δεν θα διαβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας σε 

τρίτους (εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται παρακάτω) για οποιονδήποτε σκοπό 

ή χρήση, εκτός εάν είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή απαιτείται από 

δημόσιες / εισαγγελικές/ δικαστικές υπηρεσίες/αρχές. 



Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους συνεργάτες μας, η Ένωση θα διασφαλίσει 

ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα 

απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών ή όπως αναφέρετε στη 

μεταξύ μας σύμβαση ή όσο δεν ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα έχετε τα εξής δικαιώματα: 

1. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των 

δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτή γίνεται κατόπιν της 

συγκατάθεσής σας. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, 

χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει ήδη χώρα 

μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 

2. Να ζητάτε πρόσβαση στα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

3. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.  

4. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις.  

5. Να ζητάτε τη διόρθωση των δεδομένων σας που διατηρούμε. 

6. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας μόνο για 

συγκεκριμένους σκοπούς.  

7. Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. 

8. Να υποβάλλετε αναφορά/καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, φαξ: 

210 6475628, ιστότοπος Αρχής: www.dpa.gr, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail): complaints@dpa.gr.  

Για την άσκηση των παραπάνω και για τυχόν ερωτήσεις σας, μπορείτε να απευθύνεστε 

εγγράφως στο greeknewspacesociety@gmail.com 

Το Σωματείο θα λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της 

ασφάλειας των δεδομένων σας από καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση, κατάχρηση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη 

επεξεργασία. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα θα σας κοινοποιείται μέσω ανάρτησης της 

ανανεωμένης Πολιτικής Απορρήτου στην ιστοσελίδα του Σωματείου. 
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