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ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Κεφάλαιο 1ο  

Ορισμοί 

 

1. Ελληνικό Δίκτυο: Η Εθνική Ομοσπονδία της ELSA Greece και τα μέλη της - 

τοπικά Σωματεία ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA Komotini.  

 

2. GDPR: ο Κανονισμός  2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 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). 

 

3. ν.4624/2019: ο νεότερος νόμος στην χώρα μας για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων που αποτελείται από μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 

GDPR. 

 

4. Διεθνή Προγράμματα: the Student Trainee Exchange Programme (STEP), the 

Summer and Winter ELSA Law Schools (SELS, WELS) υπό την αιγίδα της ELSA 

International, the John H. Jackson Moot Court Competition, the European 

Human Rights Moot Court Competition (HRMCC), the ELSA Delegations, the 

Legal Research Groups (LRGs) υπό τη διοργάνωση της ELSA International. 

 

5. ΚΠΑ: η Κοινή Πολιτική Απορρήτου του ελληνικού δικτύου της ELSA . 
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Κεφάλαιο 2ο 

Πεδίο εφαρμογής της ΚΠΑ 

 

6. Η ΚΠΑ εφαρμόζεται:  

▪ σε κάθε συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων που 

πραγματοποιεί η ELSA Greece για την εκπλήρωση του σκοπού της. 

▪ σε κάθε μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την ELSA Greece στα τοπικά 

Σωματεία και αντιστρόφως για την εκπλήρωση των σκοπών τους.  

▪ σε κάθε μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ των τοπικών σωματείων 

για την εκπλήρωση των σκοπών τους. 

▪ στα προσωπικά δεδομένα που στέλνονται στην ELSA Greece από εξωτερικά 

εθνικά ή τοπικά Σωματεία ή την ELSA International. 

 

7. Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας και όσοι συνιστούν την 

Ομάδα Εσωτερικής Διαχείρισης που είναι υπό τη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα 

στην Ομοσπονδία και σε κάθε Σωματείο – μέλος. Εκτελεστές είναι όλοι όσοι 

απαρτίζουν τη Διοίκηση της ELSA σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

 

 

Κεφάλαιο 3ο 

Λόγοι χρήσης δεδομένων από το δίκτυο της ELSA Greece 

 

8. Η ELSA Greece από κοινού με τα τοπικά Σωματεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά 

δεδομένα των μελών της για: 

▪ το συντονισμό του δικτύου της ELSA Greece μέσω της γνώσης του 

αριθμού και ορισμένων στοιχείων των ενεργών μελών κάθε Σωματείου 

και των ELSA alumni, με στόχο την επικοινωνία μαζί τους για την 

επίτευξη διαφόρων σκοπών της ELSA (π.χ. ενημέρωσή τους για 

προσεχείς δράσεις, διατήρηση επαφής και ανάπτυξη δικτύου ELSA 

alumni). 

 

▪ τη διοργάνωση δράσεων (ενημέρωση και πρόσκληση μελών, γνώση του 

αριθμού των συμμετεχόντων για πιο αποτελεσματική οργάνωση 

εκδηλώσεων, αποστολή βεβαίωσης παρακολούθησης/ συμμετοχής τους 

συμμετέχοντες). 

▪ τη διεύρυνση του ελληνικού δικτύου με προσέλκυση νέων μελών και 

συνεργατών. 

▪ την επικοινωνία ανάμεσα στους ELSA Officers για εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους με βάση το Καταστατικό της ELSA Greece. 

▪ τη διευκόλυνση μελών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους με βάση τον 

GDPR και το ν . 4624/2019 (βλ. παρακάτω)  

▪ τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών με χρήση ερωτηματολογίων.  
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9. Τα Τοπικά Σωματεία (ELSA Athens, ELSA Thessaloniki, ELSA Komotini) 

χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των μελών τους για: 

 

▪ την αποθήκευση και διατήρηση του μητρώου μελών του εκάστοτε 

Σωματείου, 

▪ τον έλεγχο και εποπτεία της ταμειακής ενημερότητας του κάθε μέλους, 

▪ την αποστολή αλληλογραφίας ενημερωτικού περιεχομένου, εφόσον το 

επιθυμεί το μέλος, 

▪ τη μεταφορά αυτών μετά από αίτηση του μέλους σε κάποιο άλλο Τοπικό 

Σωματείο, 

▪ την έκδοση και αποστολή βεβαιώσεων παρακολούθησης για τις δράσεις 

του εκάστοτε Σωματείου. 

 

10. Οι φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συντάσσονται στο πλαίσιο των           

δράσεων των σωματείων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται κι αυτές 

στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και είναι προσπελάσιμα μόνο από τους Γενικούς 

Γραμματείς, το αρμόδιο μέλος Δ.Σ. και τους ειδικούς συνεργάτες αυτών. 

 

Κεφάλαιο 4ο 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται 

 

11. Η ELSA Greece από κοινού με τα τοπικά Σωματεία ζητάει συγκεκριμένα δεδομένα 

από τα μέλη της όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail),  ημερομηνία γέννησης, σχολή και έτος σπουδών, αριθμό κινητού τηλεφώνου 

και την ενδεχόμενη ιδιότητα του μέλους στην ELSA Greece ή στο τοπικό Σωματείο. 

Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο είναι δυνατόν να ζητηθεί για 

οργανωτικούς σκοπούς, εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο για τους σκοπούς της 

ELSA Greece ή των τοπικών σωματείων. 

 

12. Κάθε χρήση και επεξεργασία δεδομένων γίνεται με βάση :  

▪  την παρεχόμενη συναίνεση του μέλους με βάση το αρ.6.1 α του GDPR  

 

▪ τη γραπτή συμφωνία συναίνεσης (contract) με υποβολή ηλεκτρονικής 

υπογραφής (ονοματεπώνυμου) του μέλους και της ELSA Greece ή του 

τοπικού Σωματείου αρ. 6.1 β GDPR  

 

▪ ένα εύλογο έννομο συμφέρον της ELSA Greece όπως αυτό γίνεται 

αντιληπτό από το εισαγωγικό 47 του GDPR σε συνδυασμό με το αρ . 6.3 

γ GDPR. Το εύλογο αυτό συμφέρον πρέπει να προσδιορίζεται το 

συντομότερο δυνατόν και να λαμβάνεται  υπόψη από το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

 

13. Με βάση τα παραπάνω, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αρνηθεί την 

παραχώρηση προσωπικών του δεδομένων και να ανακαλέσει τη συναίνεσή του 

οποτεδήποτε. Η άρνηση όμως ή η ανάκληση της συναίνεσης δίνουν τη δυνατότητα 
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στην ELSA Greece και στα τοπικά Σωματεία να αρνηθούν την εγγραφή ή συμμετοχή 

του υποκειμένου των δεδομένων σε δράσεις του ελληνικού δικτύου. 

 

 

           

Κεφάλαιο 5ο 

Μεταφορά και Κοινοποίηση Δεδομένων 

 

14. Τα δεδομένα που προσκομίζονται τηρώντας τους όρους της ΚΠΑ της μπορούν να 

διαχέονται σε όλο το δίκτυο της ELSA Greece για την εκπλήρωση του σκοπού της. 

Απαγορεύεται όμως η ELSA Greece και τα τοπικά Σωματεία να διανείμουν αυτά τα 

δεδομένα για εμπορικούς, κερδοσκοπικούς ή άλλους σκοπούς εκτός από τους ρητά 

αναφερόμενους στο Καταστατικό της ELSA Greece και στο Βιβλίο Αποφάσεων 

Γενικών Συνελεύσεων που είναι δημόσια στην ιστοσελίδα της ELSA Greece. 

  

15. Το δίκτυο της ELSA Greece μοιράζεται τα δεδομένα των μελών με την ELSA 

International όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για οργανωτικούς ή άλλους νόμιμους 

σκοπούς, μόνο κατόπιν ελέγχου της επάρκειας της εκάστοτε πολιτικής απορρήτου 

της ELSA International και έγκαιρης ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων 

για τη μεταφορά των δεδομένων του.  

 

16. Το δίκτυο της ELSA Greece δεν μοιράζεται αυτά τα δεδομένα με Σωματεία της 

ELSA σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής) εκτός αν αυτό 

καθίσταται απολύτως αναγκαίο για τη διοργάνωση διεθνικών δράσεων και τούτο 

μόνον με συναίνεση των υποκειμένων.  

 

17. Το δίκτυο της ELSA Greece δεν φέρει ευθύνη αν άλλο εθνικό Σωματείο της ELSA 

International δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε συμμόρφωση με τον GDPR. Ωστόσο, 

οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων από το ελληνικό δίκτυο προς άλλο εθνικό 

Σωματείο της ELSA International ή εξωτερικό τοπικό Σωματείο πραγματοποιείται 

κατόπιν προηγούμενου ελέγχου της επάρκειας της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων που προσφέρει. 

 

18. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων προς την ELSA International που σχετίζεται με 

τα International Programmes υπάγεται στην  πολιτική απορρήτου που προσφέρεται 

από την ELSA International. 

 

19. Τα δεδομένα των μελών δε μεταφέρονται σε τρίτους (μη Σωματεία της ELSA) χωρίς 

την προηγούμενη συγκατάθεσή αυτών και λεπτομερή επεξήγηση τυχόν λόγων.  
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Κεφάλαιο 6ο 

Διατήρηση των δεδομένων 

 

 

20. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης μίας δράσης 

από το ελληνικό δίκτυο διατηρούνται για όσο καιρό χρειάζεται για τη διοργάνωση 

της συγκεκριμένης δράσης και πάντως όχι περισσότερο από 2 χρόνια. 

 

21. Τα δεδομένα των μελών του ελληνικού δικτύου ( ELSA Greece και τοπικά Σωματεία) 

διατηρούνται στην κατοχή της ELSA Greece και του εκάστοτε τοπικού Σωματείου 

μέχρι να ασκηθεί το δικαίωμα κάποιου μέλους για διαγραφή τους. Η  ενάσκηση του 

συγκεκριμένου δικαιώματος μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον 

εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.  

 

22. Κάθε προσωπικό δεδομένο που συλλέγεται ανώνυμα από το ελληνικό δίκτυο 

αποκλειστικά για στατιστικούς / ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να διατηρείται χωρίς 

χρονικό ή άλλο περιορισμό. 

 

 

Κεφάλαιο 7ο 

Α. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

 

 

23. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα (αρ. 15 GDPR) 

 

24. Δικαίωμα διόρθωσής/ συμπλήρωσης των δεδομένων οποτεδήποτε (αρ. 16 GDPR) 

 

25. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων οποτεδήποτε (αρ. 17 GDPR) 

 

26. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 GDPR) 

 

27. Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία/ μεταφορά δεδομένων (αρ. 21 

GDPR) 

 

28. Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης σας (αρ. 6.1 GDPR) για την κατοχή/ χρήση 

των προσωπικών σας δεδομένων από τo ελληνικό δίκτυο της ELSA (αρ. 7.3 GDPR) 

 

29. Τα μέλη της ELSA Greece και των τοπικών σωματείων του ελληνικού δικτύου έχουν 

το δικαίωμα να ρωτούν για το αν έγινε οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων τους εντός 

ή εκτός του ελληνικού δικτύου,  για τον τόπο, τον λόγο και το χρόνο της μεταφοράς.  

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον εκάστοτε υπεύθυνο 

επεξεργασίας των δεδομένων  

                   

Β. Δικαιώματα του ελληνικού δικτύου της ELSA 
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30. Δικαίωμα στην επεξεργασία και χρήση δεδομένων για τη διεκπεραίωση των σκοπών 

της ELSA Greece και των τοπικών σωματείων της. 

 

31. Δικαίωμα στη μεταφορά των δεδομένων με βάση το (αρ 20 GDPR) 

 

32. Δικαίωμα τροποποίησης της ΚΠΑ στο μέλλον με σεβασμό της εκάστοτε ισχύουσας 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 

 

 

Κεφάλαιο 8ο 

Ιστοσελίδα 

 

33. Οι ως άνω διατάξεις έχουν πλήρη εφαρμογή για την πρόσβαση και χρήση της 

ιστοσελίδας της ELSA Greece. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται συλλογή προσωπικών 

δεδομένων μέσω αυτής κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, παρά μόνον εάν ο χρήστης 

υποβάλλει σε σχετικές φόρμες.  

 

Κεφάλαιο 9ο 

Γενικές Διατάξεις 

34. Η ELSA Greece από κοινού με τα μέλη της μπορεί να ενημερώνει την παρούσα 

ανάλογα τη μεταβολή του νομικού καθεστώτος που επικρατεί. 

 

35. Η παρούσα είναι δημόσια και καθίσταται εμφανής σε όλα τα μέλη ή δυνητικά μέλη 

της ELSA με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

 

 

 

Η παρούσα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της ELSA Greece και των μελών της και τίθεται 

άμεσα σε εφαρμογή σε όλο το ελληνικό Δίκτυο. 


