
 

 

 

Προςωπικά Δεδομζνα – Δήλωςη προσ την Γραμματεία του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων (ΜΒΑ) του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και 

Σουριςμοφ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ 

Ο/Η…………………………………………………………………………………………, υπογράφων/ουςα το παρόν: 

υγκατατίκεμαι όπωσ θ γραμματεία του ΠΜ διατθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά μου δεδομζνα, 
που ζχουν περιζλκει ςτο αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΠΜ ςτθ ΔΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΜΒΑ) από τθσ 
αίτθςθσ ειςαγωγισ μου ςτο ΠΜ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ μου εκεί, αλλά και μετά τθν λιξθ 
τθσ και για όςο διάςτθμα είναι αναγκαίο για τθν υπεράςπιςθ δικαιωμάτων του ΠΜ ι των δικϊν μου 
δικαιωμάτων ι όπωσ αυτι θ χρονικι περίοδοσ ορίηεται από τισ κείμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ.Επίςθσ 
ςυμφωνϊ ότι:  

Η Γραμματεία του ΠΜ κα διατθρεί ςε αρχείο και κα επεξεργάηεται τα προςωπικά μου δεδομζνα, με 
ςκοπό τθν υποςτιριξθ, προϊκθςθ και εκτζλεςθ τθσ μεταξφ μασ ςχζςθσ (Φοιτθτι – Φορζα). Η Γραμματεία 
του ΠΜ είναι εξουςιοδοτθμζνθ να διαβιβάηει τα προςωπικά μου δεδομζνα ςτα ςυνεργαηόμενα με αυτιν 
διαμεςολαβοφντα πρόςωπα και λοιπά ςυνεργαηόμενα πρόςωπα, ςε διδάςκοντεσ του ΠΜ, ςτον φορζα 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ του ΠΜ – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων και Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) του Διεκνοφσ 
Πανεπιςτθμίου Ελλάδοσ, ςτθν επιτροπι ερευνϊν, γραφείου ςταδιοδρομίασ του Πανεπιςτθμίου και 
λοιποφσ φορείσ και μονάδεσ του Πανεπιςτθμίου. 

Δθλϊνω ότι γνωρίηω τα δικαιϊματα μου που προβλζπονται από τον Κανονιςμό ΕΕ 679/2017, κακϊσ και 
τουσ λοιποφσ Κανονιςμοφσ και Νόμουσ που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν προςταςία του ατόμου από τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Μου γνωςτοποιικθκε ότι ζχω τα εξισ δικαιϊματα, τα 
οποία δφναμαι να αςκιςω μετά από γραπτό αίτθμα ςτο email. 

1. Σο δικαίωμα διόρκωςθσ ανακριβϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν. 
2. Σο δικαίωμα να ηθτιςω διαγραφι δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν (δικαιϊματα 

ςτθ λικθ) εκτόσ και αν θ διατιρθςθ των δεδομζνων αυτϊν είναι υποχρεωτικι και δεν αντιτίκεται ςτισ 
κείμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 

3. Σο δικαίωμα να εξαςφαλίςω τον περιοριςμό επεξεργαςίασ των προςωπικϊν μου δεδομζνων. 
4. Σο δικαίωμα να λαμβάνω γνϊςθ τθσ διόρκωςθσ ι διαγραφισ ι περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων μου. 
5. Σο δικαίωμα να εναντιϊνομαι ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων μου προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 
6. Σο δικαίωμα να λαμβάνω τα δεδομζνα μου προςωπικοφ χαρακτιρα ςε δομθμζνο, κοινϊσ 

χρθςιμοποιοφμενο και αναγνϊςιμο από μθχανιματα μορφότυπο, κακϊσ και τα δικαιϊματα να 
διαβιβάηω τα εν λόγω δεδομζνα ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ (φορθτότθτα των δεδομζνων). 

7. Σο δικαίωμα ςτθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα μου προςωπικοφ χαρακτιρα που διακζτει θ Γραμματεία 
του ΠΜ και ςτθ λιψθ πλθροφοριϊν για όλα τα δεδομζνα που με αφοροφν, κακϊσ και για τθν 
προζλευςθ τουσ, τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ, τουσ αποδζκτεσ ι τισ κατθγορίασ αποδεκτϊν και 
τθν εξζλιξθ τθσ επεξεργαςίασ τουσ από τθν τελευταία ενθμζρωςθ. 

 

 

 



 

 

 

 

Δθλώνω υπεφκυνα ότι ενθμερώκθκα ότι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα αποκθκεφονται για όςο 
χρονικό διάςτθμα απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςχζςθσ μου με το ΠΜΣ.  

Κριτιριο προςδιοριςμοφ του χρόνου, κατά τον οποίο τα προςωπικά μου δεδομζνα κα αποκθκευτοφν είναι 
θ αναγκαιότθτα διαφφλαξθσ των δικών μου ςυμφερόντων αλλά και του ΠΜΣ για τισ περιπτώςεισ που ο 
χρόνοσ δεν ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία ι διαφορετικά όςο ο νομόσ απαιτεί. 

Μου γνωςτοποιικθκε ότι θ επεξεργαςία των προςωπικών μου δεδομζνων κα γίνει εκτόσ των άλλων και: 

1. Για τθν υποςτιριξθ προώκθςθ και εκτζλεςθ τθσ ςχζςθσ του φοιτθτι με τθν Γραμματεία του ΠΜΣ 

2. Για υπθρεςιακοφσ ςκοποφσ (προώκθςθ ςτοιχείων ςτον ΕΛΚΕ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου 
Ελλάδοσ) 

 

 

Ο/Η Τπογράφων/ουςα 

 

 

 

 

 

(υπογραφι + ονοματεπϊνυμο) 

 

 


