Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
στο πλαίσιο υποβολής Αιτήσεων για ένταξη
στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow)
1.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την
επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», που εδρεύει στην
Αθήνα (οδός Σκουφά, αριθμός 38, Τ.Κ. 106 72, Α.Φ.Μ. 997241617, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών).
2.
Προσωπικά δεδομένα: Όλα τα στοιχεία που υποβάλλετε με την Αίτησή σας
για την ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) (ενδεικτικά
βιογραφικό σημείωμα, περιγραφή προτεινόμενης έρευνας κ.τ.λ.)
3.
Σκοπός επεξεργασίας: Σκοπός της συλλογής των παραπάνω δεδομένων
είναι η αξιολόγηση της Αίτησής σας για την ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού
Συνεργάτη (Fellow).
4.

Νομική βάση επεξεργασίας: Η συγκατάθεσή σας.

5.
Πρόσβαση στα δεδομένα: Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών
δεδομένων είναι τα εκάστοτε αρμόδια για την αξιολόγηση των σχετικών Αιτήσεων
πρόσωπα, που ορίζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και τα οποία δεσμεύονται με ρήτρες
εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας 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.
6.
Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Εφόσον η Αίτησή σας δεν
επιλεχθεί, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως μετά την εν λόγω μη
επιλογή. Εφόσον η αίτησή σας επιλεχθεί θα ενημερωθείτε με νέο σχετικό σημείωμα
για την περαιτέρω επεξεργασία τους.
7.

Δικαιώματα: Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:
i.
Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης.
ii. Δικαίωμα πρόσβασης.
iii. Δικαίωμα διόρθωσης.
iv. Δικαίωμα περιορισμού.
v.
Δικαίωμα εναντίωσης.
vi. Δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση
info@rchumanities.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Επισημαίνουμε
επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την
άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε
περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των
προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

8.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η
επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια
εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3,
115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

