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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

H Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος A.E. (εφεξής και «ΚΠΙΣΝ A.E.») 

παρέχει σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε 

έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς την ευκαιρία αμειβόμενης 

πρακτικής άσκησης (εφεξής το «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης»). Το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς 

πενταετούς διαρκείας (2017-2022) του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

(εφεξής και «ΙΣΝ»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & 

Ενίσχυση των Νέων. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού 

τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές 

αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Η  συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από 

την «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» διεξάγεται σύμφωνα με την 

εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 

Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας καλείστε να δώσετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη 

συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους 

παρόντες όρους από την «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» και πιο 

συγκεκριμένα, του ονοματεπωνύμου σας, του πατρωνύμου σας, της ημερομηνίας 

γέννησής σας, του αριθμού φορολογικού μητρώου σας, του αριθμού τηλεφώνου 

επικοινωνίας σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), και 

επιπλέον ειδικώς για τους υποψηφίους του β’ και γ’ τύπου πρακτικής άσκησης, του 

αντιγράφου πτυχίου γλωσσομάθειάς σας, ενώ, τέλος, για τους υποψηφίους του γ’ 

τύπου πρακτικής άσκησης θα ζητείται και αντίγραφο πτυχίου της ακαδημαϊκής 

εκπαίδευσης. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια 

του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε», με κεντρικά γραφεία Λεωφόρος Α. 

Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής.  

Τα δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό της εξέτασης της 

υποψηφιότητάς σας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της «Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε», με σκοπό την ανάδειξη επιτυχόντων και επιλαχόντων 

υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της ανοιχτής προκήρυξης για το Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα στοιχεία που μας 

παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Α. 

Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής, καθώς και στα γραφεία μας στην ίδια 

διεύθυνση και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον 
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έλεγχο της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» και µόνον κατ’ 

εντολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, δεν θα προβούμε στην κοινοποίηση ή 

γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή 

σας. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους συμφωνείτε με την εκτέλεση επεξεργασίας 

από εταιρείες που παρέχουν στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. υπηρεσίες που σχετίζονται με τον 

έλεγχο της ορθότητας των υποβαλλόμενων πληροφοριών και εγγράφων (εταιρίες 

υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού), οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά 

δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. χωρίς κανένα δικαίωμα να 

τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. 

Λαμβάνουμε αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την 

προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και 

κάθε άλλης µορφής αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη 

εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Τα προσωπικά δεδομένα των μη κληρωθέντων ή αποκλεισθέντων σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας υποψηφίων θα τηρούνται για πέντε έτη από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας επιλογής που αφορά την εκάστοτε περίοδο πρακτικής άσκησης και 

πάντως τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σχετική δωρεά του ΙΣΝ 

προς την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, ήτοι μέχρι το έτος 

2022, προκειμένου εντός του χρόνου αυτού να διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες 

και να δίδονται τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με την εκάστοτε υποψηφιότητα ώστε να 

δύναται να συμμορφώνεται η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις της ιδίως για 

λογοδοσία και διαφάνεια.  

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε  

και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των 

προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα 

εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την 

παρούσα συγκατάθεση, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της.  Τέλος, έχετε το δικαίωμα να 

υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Παρόλο που η «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» χρησιμοποιεί 

εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του 

Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη 

δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα 

δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να 

σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η «Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη 

μετάδοση των δεδομένων της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας και λαμβάνει κάθε 

πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών. 
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Η «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» περιορίζει τη χρήση του 

παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση της «Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» είναι να μη συλλέγει προσωπικά 

δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο χωρίς τη 

συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί, τυχόν 

ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους 

δεδομένα στην «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε», υποχρεούνται 

και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα 

αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση  στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα 

δικαιώματά σας, καθώς και  για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά 

με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα 

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας 

χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Για 

την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.: Κα Ξένια Τακτικού, Τηλέφωνο: 21 6809 1000, Διεύθυνση: 

Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής. 

H παρούσα επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας διέπει εφεξής την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων τους και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη πολιτική 

προστασίας που αφορά το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Για τυχόν αλλαγές στην 

παρούσα Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα σας 

ενημερώσουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας, την οποία σας 

ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε συχνά. 

 

 

 

 

 

 


