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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E στο πλαίσιο 

συµµόρφωσης τους µε τον Γενικό́ Κανονισµό Προστασι ́ας Δεδοµένων ΕΕ 

2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή 

Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

και άλλες διατάξεις», δεσµεύεται στην προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων που επεξεργάζεται για σκοπούς άσκησης των αρµοδιοτήτων 

της.  

Η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E αποδίδει ιδιαίτερη 

σηµασία στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών. Για 

το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας 

Δεδοµένων προκειµένου να ενηµερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά 

µε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών 

τους δεδοµένων.  

2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

α. «Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ – EU GDPR): 

Κανονισµός 2016/679 της Ε.Ε., της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων)»  

β. «Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα – προσωπικά δεδοµένα: Κάθε 

πληροφορία που αφορά ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό 

πρόσωπο («υποκείµενο των δεδοµένων»)· το ταυτοποιήσιµο φυσικό 
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πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί, 

άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 

ταυτότητας, όπως όνοµα, σε αριθµό ταυτότητας, σε δεδοµένα θέσης, σε 

επιγραµµικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους 

παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωµατική, φυσιολογική, γενετική, 

ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 

φυσικού προσώπου.»  

γ. «Ειδικές κατηγορίες (ευαίσθητα) προσωπικών δεδοµένων: Δεδοµένα 

που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 

φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή 

σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών 

δεδοµένων, βιοµετρικών δεδοµένων µε σκοπό την αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση προσώπου, δεδοµένων που αφορούν την υγεία ή 

δεδοµένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον 

γενετήσιο προσανατολισµό. Περιλαµβάνουν και δεδοµένα που αφορούν 

ποινικές καταδίκες και αδικήµατα.»  

δ. «Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε 

ή χωρίς τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 

συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η 

προσαρµογή ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η 

χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή 

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή η 

καταστροφή.»  

ε. «Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια 

αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, µόνα ή από κοινού µε άλλα, 

καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας 

αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 

µέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισµό 
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του µπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 

κράτους µέλους.»  

στ. «Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια 

αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου της 

επεξεργασίας.»  

ζ. ««Υποκείµενο Προσωπικών Δεδοµένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα 

οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδοµένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδοµένων, Υποκείµενα των 

Δεδοµένων είναι οι χρήστες της ως άνω υπηρεσίας, είτε ταυτοποιούνται, 

είτε όχι, για τη χρήση υπηρεσίας.»  

η. «Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή, 

υπηρεσία ή φορέας, µε εξαίρεση το υποκείµενο των δεδοµένων, τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα 

πρόσωπα τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα 

να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.»  

θ. «Παραβίαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα: Η παραβίαση της 

ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια, 

µεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.»  

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι :  

• Όνοµα,  

• Επώνυµο,  

• Πατρώνυµο 

• Μητρώνυµο 

• Διεύθυνσης κατοικίας/διεύθυνσης εργασίας,  
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• Ο αριθµός ταυτότητας,  

• Ο αριθµός κινητού τηλεφώνου 

• Email  

Ta δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τηρούνται και 

περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τον προσδιορισµό της 

ταυτότητά τους. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες µε 

διάφορες µεθόδους αλλά πάντα µε τη συναίνεση των εµπλεκόµενων 

µερών. 

Τα δεδοµένα τηρούνται από την Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-

SKILLS A.E. το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο εκ του Νόµου ή από την 

Εταιρική Πολιτική. Τα δεδοµένα επεξεργάζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία και η εταιρεία δεσµεύεται για τη διαφύλαξή τους από µη 

εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 

καταστροφή ή φθορά.  

4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E. συλλέγει και 

επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα είτε µέσω της φόρµας 

επικοινωνίας, της φόρµας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραµµάτων 

είτε τηλεφωνικά, απευθείας από το προσωπικό της εταιρείας ή και 

συνεργάτες αυτής. 

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόµενων µερών και στο 

πλαίσιο της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, τα δεδοµένα δύναται να χρησιµοποιηθούν για: 

• Καταχώρηση νέου πελάτη 

• Επεξεργασία εντολής / παραγγελίας 

• Διαχείριση πληρωµών και είσπραξη οφειλών 

• Σύναψη σύµβασης 

• Εκπλήρωση νοµικής υποχρέωσης 

• Συµµετοχή σε διαγωνισµό 
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• Εµφάνιση συναφούς περιεχοµένου ιστότοπου και σχετικών 

διαφηµίσεων 

• Βελτίωση του ιστότοπου, των προϊόντων / υπηρεσιών, εµπειρίας µε 

τη χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδοµένων 

• Εξατοµικευµένες προτάσεις σχετικά µε αγαθά ή υπηρεσίες 

• Ενηµέρωση για αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας 

5. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E. δεν διαθέτει ή διαβιβάζει 

ή δηµοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της υπηρεσίας σε 

τρίτους.  

Πρόσβαση µπορεί να έχουν µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ και η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E. 

στα πλαίσια των καθηκόντων τους ή συνεργαζόµενοι πάροχοι στο 

πλαίσιο υποστήριξης της υπηρεσίας.  

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E. συµµορφούµενη 

πλήρως µε τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση 

των προβλεπόµενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωµάτων των Υποκειµένων, τα 

δεδοµένα των οποίων συλλέγονται ως εξής:  

• Το δικαίωµα πρόσβασης προκειµένου να ενηµερωθείτε ποια 

δεδοµένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-

SKILLS A.E., για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.  

• Το δικαίωµα διόρθωσης προκειµένου να διορθωθούν λάθη, 

ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδοµένων σας.  
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• Το δικαίωµα διαγραφής αυτών προκειµένου, υπό τις προϋποθέσεις 

του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδοµένα σας από την Εταιρεία 

Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E..  

• Το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας σε περίπτωση 

αµφισβήτησης της ακρίβειας των δεδοµένων, σε περίπτωση που 

έχετε ασκήσει το δικαίωµα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεµεί 

και σε περίπτωση που τα δεδοµένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα 

για τον αρχικό σκοπό αλλά για νοµικούς λόγους δεν µπορούν 

ακόµη να διαγραφούν.  

• Το δικαίωµα στη φορητότητα προκειµένου να παραλάβετε τα 

δεδοµένα σας σε ηλεκτρονική µορφή και να τα διαβιβάσετε σε 

τρίτον.  

• Το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδοµένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί - την 

συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη 

νοµιµότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα που 

µεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.  

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Τα προσωπικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται για τον 

ελάχιστο χρόνο τήρησης τους σε συστήµατα, τα οποία παρέχουν επαρκή 

διασφάλιση και χρησιµοποιούνται από ειδικά εκπαιδευµένους και 

εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 

προστασία των δεδοµένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό 

περιβάλλον.  

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδοµένων ενισχύεται µε τη χρήση 

και συνύπαρξη πρόσθετων προγραµµάτων ασφάλειας αυτών.  

Περαιτέρω, εφαρµόζονται αυστηρά οργανωτικά µέτρα και διαδικασίες 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων από ενδεχόµενη αλλοίωση, 

απώλεια, µη προβλεπόµενη ή παράνοµη επεξεργασία.  
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8. COOKIES Ή ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ο ιστότοπος χρησιµοποιεί τεχνολογίες «cookies», για να µπορεί να 

αναγνωρίζει τους επισκέπτες, να καταγράφει τη διεύθυνση IP και τον 

τρόπο µε τον οποίο κάθε επισκέπτης χρησιµοποιεί τον ιστότοπο. Αυτές οι 

πληροφορίες χρησιµοποιούνται για να παρέχουµε καλύτερες υπηρεσίες, 

βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των 

υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών. Ένα cookie είναι ένα µικρό 

αρχείο δεδοµένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή του επισκέπτη. Ένα «cookie περιόδου λειτουργίας» λήγει 

αµέσως µόλις κλείσει το πρόγραµµα περιήγησης. Ένα «µόνιµο cookie» 

αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν 

ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας και ο επισκέπτης επιστρέψει στον 

ίδιο ιστότοπο σε µεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να 

είναι ακόµα διαθέσιµες. Κατά τη χρήση του ιστότοπου, η εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας 

όσο και ένα µόνιµο cookie. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί «Flash 

cookie» ή άλλες παρόµοιες τεχνολογίες. Τα Flash cookies δε 

χρησιµοποιούνται για προωθητικές ενέργειες ή διαφηµίσεις µε βάση τη 

συµπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του 

προγράµµατος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookies που 

παρέχει το πρόγραµµα περιήγησης δεν αφαιρούν τα Flash cookies. Οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα cookies ανά 

πάσα στιγµή µέσα από τις επιλογές του προγράµµατος περιήγησης, 

αλλά αν το κάνουν, η εταιρεία δε θα είναι σε θέση να καταγράφει αγορές 

ή να επιτρέπει πραγµατοποίηση αγοράς από τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν 

θα είναι σε θέση να σας αναγνωρίζει τον καταχωρηµένο χρήστη ώστε να 

µπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασµού 

του. 
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9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε µε τη αποστέλλοντας e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@i-skills.gr ή µέσω ταχυδροµείου στην 

διεύθυνση: Κολοκυνθούς 23, 104 36, Μεταξουργείο, για την υποβολή 

οποιουδήποτε ερωτήµατος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδοµένων.  

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόµενων δικαιωµάτων, 

Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-SKILLS A.E θα λάβει κάθε δυνατό 

µέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 

ηµερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενηµερώνοντας γραπτώς για 

την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εµποδίζουν την άσκηση. Εάν 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτηµάτων, αυτό δεν 

είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσµία επεκτείνεται για άλλους δύο µήνες 

κατόπιν ενηµέρωσής σας.  


