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ΕΝ

ΔΥΝΑΜΕΙ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ως
Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εν δυνάμει ωφελουμένων της πρόσκλησης
«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση
Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης -Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΚΤ -Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης" (εφ’ εξής ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή/και η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε
προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») ότι η επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις
της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί
προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές
πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
1.1 Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης -Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ

του ΕΚΤ -Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης" Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, Αθήνα, 105 64, η οποία εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Κοραή 4, 105 64, είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 54Α N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ.10 Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016), για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020.
2. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
2.1 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) (άρθρο 37 Γ.Κ.Π.Δ.) είναι ο κ. Οδυσσέας

Ρούσκας, τηλ 2103742039 και email: orouskas@mou.gr
3. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει καιεπεξεργάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ

ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
3.1 Η συλλογή των ΠΔ διενεργείται κατ’ αρχήν, κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
των εν δυνάμει ωφελουμένων της πρόσκλησης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση,
Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές
δεξιότητες κλάδων αιχμής». Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται
σε επεξεργασία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το
Υποκείμενο ενέργειας (βλ. κατωτέρω «Σκοπός Επεξεργασίας»). Τα δεδομένα που
συλλέγονται στην παρούσα αίτηση ενδιαφέροντος παρέχονται με τη συναίνεση του
υπογράφοντα. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή στη
δράση και συνακόλουθα την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης,
κατάρτισης, και πιστοποίησης. Με την υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών
εξασφαλίζετε ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και

δεσμεύεστε να ενημερώνετε την τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση σε αυτά.
4. Σκοπόςεπεξεργασίας
4.1 Οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών αφορούν αποκλειστικά και μόνο

τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και στα
προγράμματα κατάρτισης –πιστοποίησης, την τήρηση Μητρώου Ωφελουμένων και τη
δημιουργία στατιστικών δεδομένων, στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική,
Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας
30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».
4.2 Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία
κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι
καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας και της εκπλήρωσης των
νομοθετημένων αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ,
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/2705-2015), όπως ισχύει, με την οποία συστάθηκε («περιορισμός του σκοπού»).
5. Νομική Βάση
5.1 Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ

του ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης" ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του
άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του, όπως
ειδικότερα ανωτέρω περιγράφεται. Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, επιτρέπεται χωρίς
τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από
τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο
των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της

υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως
προς την εν λόγω υλοποίηση» σύμφωνα με το άρθρο 54Α § Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ.10 Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α
125/7.7.2016).
5.2 Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ με έννομη υποχρέωσή της ή/και εφόσον είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
5.3 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ συλλέγει και επεξεργάζεται «ευαίσθητα»
Προσωπικά Δεδομένα μόνο εφόσον η συλλογή τους επιβάλλεται από το νόμο ή άλλες
κανονιστικές αποφάσεις οι οποίες είναι απολύτως ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο
στόχο και με σεβασμό στην ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων
5.4 Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζεται να εξυπηρετήσει
επιδιωκόμενα έννομα συμφέροντα του ΥΕ ή τρίτου [άρθρο 6§1.στ
6. Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας
6.1 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ

ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ συλλέγει και επεξεργάζεται δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.
6.2 Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα των εν δυνάμει ωφελουμένων σε
παρόχους υπηρεσιών ή/και τρίτους εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό του
Υπευθύνου Επεξεργασίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Εφόσον οι
ανωτέρω αποδέκτες, κατά την εκτέλεση της σύμβασης λαμβάνουν γνώση ή πρόσβαση σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ή επεξεργάζονται τέτοια δεδομένα, με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών
καταρτίζεται
σύμβαση εμπιστευτικότητας-εχεμύθειας, οι όροι της οποίας είναι
δεσμευτικοί και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της κύριας σύμβασης.
6.3 Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων σας αποτελούν κρατικά όργανα και φορείς,
δικαστήρια, εποπτικές και ρυθμιστικές Αρχές, για τη συμμόρφωσή με την ισχύουσα
νομοθεσία, στις περιπτώσεις όπου αυτό θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική
ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα
ή την ιδιοκτησία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ή άλλων.
6.4 Για την προσωποποιημένη και ακριβή σας πληροφόρηση σχετικά με τους αποδέκτες
των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ενημερωθείτε κατόπιν υποβολής
αιτήματος ενώπιον του Υπευθύνου Προστασίας ΠΔ (DPO) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.
7. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά

7.1 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλει σε επεξεργασία σε χώρες εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση
παραστεί αναγκαία, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ θα λάβει τα κατάλληλα
μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ενδεχόμενη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων θα γίνεται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία τους και ότι οι όποιες μεταφορές
περιορίζονται σε χώρες που αναγνωρίζεται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής
προστασίας ή όπου υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των
δικαιωμάτων απορρήτου.
8. Διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών
8.1 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας
τους, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, στα πλαίσια της εκπλήρωσης
των καθηκόντων της και της άσκησης της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτή,
επίσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εφόσον δεν προβλέπεται συντομότερο χρονικό
διάστημα από τον νόμο τα ως άνω δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης, προκειμένου
να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές
αρχές.
9. Τα Δικαιώματά σας

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις
εφαρμοστέες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο GDPR δεν
καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από διατάξεις άλλων νόμων. Ειδικότερα,
τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε
φορά ισχύει, δίνονται σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων τα ακόλουθα δικαιώματα:
9.1 Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση
των προσωπικών σας δεδομένων
9.2 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά
πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται
επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη
μορφή .
9.3 Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών
Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
9.4 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών
Δεδομένων που σας αφορούν. Θα προβούμε στην αιτούμενη

διαγραφή, εφόσον αυτό είναι δυνατό, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
9.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε
συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
9.6 Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους
που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για
την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
9.7 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ’
εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
νόμος.
9.8 Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν
βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους
σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να
θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την
ανάκλησή της.
10. Αυτοματοποιημένη Λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ
10.1 Στις περιπτώσεις όπου η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους σε Μητρώο

Ωφελούμενων ή η τελική επιλογή και ένταξη στα εκάστοτε Επιχειρησιακά Προγράμματα,
Δράσεις, Ενέργειες κλπ. ορίζεται μέσω των οικείων προσκλήσεων ότι πραγματοποιείται
με μοριοδότηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καταρτίζεται προφίλ του υποψήφιου
ωφελούμενου/αιτούντος κλπ υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Για τους
επιλέξιμους ωφελούμενους που πληρούν τις εκάστοτε οριζόμενες προϋποθέσεις για την
ένταξή τους στα προγράμματα ενδιαφέροντος προκύπτει η συνολική βαθμολογία κάθε
ωφελούμενου και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις επιμέρους
βαθμολογίες.
10.2 Δεν διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, κατά την έννοια του άρθρου
22 §§1,4 ΓΚΠΔ, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με
την εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος.
11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
11.1 Εφόσον η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από

ενέργειες των Υπηρεσιών του,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ θα ικανοποιήσει το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας
απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως
όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση
να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.
11.2 το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ σέβεται τα δικαιώματα που έχετε
στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Κάθε αίτημα
αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να
απευθύνεται εγγράφως προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία
ΔιαχείρισηςΤομεακών ΕΠ του ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Οδυσσέας Ρούσκας
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: ___________________
Tel2103742039
e-mail orouskas@mou.gr
11.3 Αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος σας, θα απαντήσουμε σε αυτό εντός
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση
της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας,
θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι
απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.
12. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
12.1 Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των

προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν
την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον
τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr/
Τα δικαιώματά μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
13. Ενημέρωση
13.1 Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα
ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως
είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

