To κοινωφελές ίδρυμα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ» (στο εξής «Ίδρυμα»), στα πλαίσια
συμμόρφωσής του με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία τών Προσωπικών Δεδομένων
(Καν.ΕΕ 2016/679 – GDPR), ενημερώνει ότι ως υπεύθυνο επεξεργασίας θα επεξεργάζεται σε
ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων
(εφεξής «Υποκείμενα») που αναφέρονται στις αιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών και
γαμηλίων βοηθημάτων. οι οποίες υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος
www.idryma-delis.gr (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος»), ως κάτωθι:
1. Είδος των δεδομένων:
α) Στις αιτήσεις υποτροφιών/γαμηλίων βοηθημάτων: Τα προσωπικά δεδομένα που
καταχωρίζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τη
χορήγηση υποτροφιών/γαμηλίων βοηθημάτων και εκείνα που προκύπτουν από τα
συνοδευτικά των ανωτέρω αιτήσεων έγγραφα που αποστέλλονται στο Ίδρυμα συνημμένα
στις ανωτέρω αιτήσεις ή που το Ίδρυμα, με τη συναίνεση του Υποκειμένου, συλλέγει από
άλλες πηγές για την αξιολόγηση της αίτησης, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν
προκύψουν κατά το διάστημα ισχύος της υποτροφίας. Σε όλα τα ανωτέρω είναι δυνατόν να
περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, που αφορούν κυρίως την υγεία και την κοινωνική
ασφάλιση του Υποκειμένου ή μελών της οικογένειάς του, τα οποία θα συλλέγονται από το
Ίδρυμα κατόπιν υποβολής τους από το Υποκείμενο.
β) Στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο
επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος και
μπορεί να αφορούν τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του.
2. Σκοπός επεξεργασίας:
Για τους παρακάτω λόγους το Ίδρυμα συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα
προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει μία σύγχρονη, αξιόπιστη και
εξατομικευμένη υποστήριξη στα πλαίσια τών σκοπών του:
α) αξιολόγηση των αιτημάτων χορήγησης υποτροφιών/γαμηλίων βοηθημάτων και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης– υποστήριξη, παρακολούθηση και εκπλήρωση των σχετικών
συμβάσεων με τον υπότροφο και εν γένει των συναλλαγών του Ιδρύματος μαζί του·
β) αξιολόγηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που υποβάλλονται μέσω του
Διαδικτυακού Τόπου με σκοπό τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο της
χορήγησης υποτροφιών/γαμηλίων βοηθημάτων·
γ) αποστολή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση Υποτροφιών / γαμηλίων βοηθημάτων·
δ) στατιστική ανάλυση από το Ίδρυμα·
ε) προάσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει
Νόμου·
στ) δημόσια προβολή του Ιδρύματος.
3. Αποδέκτες των δεδομένων: Το Ίδρυμα δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση (για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την
κατά περίπτωση εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη) τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, και
υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, δημόσιες υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου
τομέα, δικαστικές ή εποπτικές αρχές, δημοσίους λειτουργούς ή ειδικώς εντεταλμένους προς
άσκηση συναφούς λειτουργήματος.
4. Δικαιώματα Υποκειμένου: Με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης χορήγησης
υποτροφίας / γαμηλίου βοηθήματος, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα δικαιώματα που
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γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν
αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης), να λαμβάνει, να τροποποιεί, να διαγράφει
τα ανωτέρω δεδομένα ή να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
μπορείτε να απευθύνεστε στο Ίδρυμα (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Ιόλη Φωτοπούλου, τηλ. 210.
3297191, info@idryma-delis.gr).

