Ενημέρωση για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679, άρθ. 13)
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται
για να καταχωρηθεί κανείς ως χρήστης στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Αθηνών θα διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και
της διαφάνειας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών των φυσικών προσώπων.
Για το σκοπό αυτό παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
1. Yπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς
Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλικής Δημοκρατίας, το οποίο δραστηριοποιείται,
σε αυτή την περίπτωση, μέσω του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών
(Πατησίων 47, 104 33 Αθήνα, τηλ.: 210 5242646, segreteria.iicatene@esteri.it,
pec: iic.atene@cert.esteri.it) και της εταιρίας HOPLO S.r.l. (Piazza Castello 26,
2014 Milano, τηλ. 02.00619072 mail: info@hoplo.com hoplo@legalmail.it ).
2. Για τυχόν ερωτήσεις ή παράπονα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Responsabile della Protezione dei Dati personali-RPD) του
MAECI (ταχυδρομική διεύθυνση: Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, Τηλ.:
0039 06 36911 (τηλεφωνικό κέντρο), e-mail: rpd@esteri.it, pec:
rpd@cert.esteri.it)
3. Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μια βάση
δεδομένων που χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: πρόσκληση σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, προώθηση
των τμημάτων ιταλικής γλώσσας, ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις
υπηρεσίες του Ινστιτούτου, χρήση της Βιβλιοθήκης.
4. Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη βάση δεδομένων
βασίζεται στη συγκατάθεση. Οποιαδήποτε άρνηση παροχής δεδομένων δεν θα
επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία.
5. Η επεξεργασία των δεδομένων, που πραγματοποιείται από ειδικά
επιφορτισμένο προσωπικό του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου θα
διεξάγεται με μεικτό τρόπο.

6. Τα δεδομένα που παρέχει ο ενδιαφερόμενος κατά την εγγραφή θα
υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και από
την εταιρία HOPLO S.r.l. (Piazza Castello 26, 2014 Milano, τηλ. 02.00619072
mail: info@hoplo.com hoplo@legalmail.it) και δεν θα διαβιβαστούν σε
τρίτους.
7. Κάθε πέντε χρόνια από την εγγραφή ή την ανανέωσή της, το Ινστιτούτο θα
ζητήσει από τους χρήστες ηλεκτρονική επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους
για την υπηρεσία, και θα προχωράει στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα εκείνων που δεν θα παράσχουν την επιβεβαίωση, είτε λόγω μη
απάντησης είτε λόγω ρητής άρνησης.
8. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την πρόσβαση στα προσωπικά του
δεδομένα και τη διόρθωσή τους. Με την επιφύλαξη των συνεπειών στην
πρόσβαση στην υπηρεσία, μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή αυτών των
δεδομένων, καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την αντίρρησή του
στην επεξεργασία τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, με
κοινοποίηση στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(RPD) του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας.
9. Εάν πιστεύει ότι τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί, ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (RPD) του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς
Συνεργασίας (και/ή στον RPD του εκτελούντος την επεξεργασία). Εναλλακτικά,
μπορεί να επικοινωνήσει με την ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Garante per la Protezione dei Dati personali, Piazza
di Montecitorio 121, 00186 Roma, τηλ.: 0039-06696771 (τηλεφωνικό κέντρο),
e-mail:. garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).

