International Hellenic University - Privacy Statement
PERSONAL DATA PROTECTION
The processing and protection of personal data is covered by the terms of the legislation
pertaining to the protection of data of a personal nature, the decisions of the respective
Authority and the conditions of this document.
The IHU will maintain in its records and process any personal data of its graduates made
known to it, taking every necessary precaution to ensure the confidentiality of that
information. Personal data is never made known to third parties, except as regards the
requirements of the Law and/or the appropriate Authorities. The processing of such data by
the IHU will take place for the purposes of correspondence, statistics, historical interest and
in order to improve the services it provides, to which the user gives his/her consent.
The purpose of the processing of personal data performed in the context of the conference
is the management/organisation of the conference, including management of:
- lists of contacts, invitations, participants, reports, distribution of reports, feedback on
reports, conference follow-up, follow-up meetings, follow-up actions, news, publications
- photographs, still images, presentations and/or audio and video recording of speakers and
participants
- publication on the internet/intranet
An opt-out is provided to participants who prefer their images to be neither recorded nor
published on any platform, using the following email: CIOtraining@ihu.gov.gr
Any person to which such personal data pertains has in any case the right, according to
Article 12 of Law 2472/1997, to know if such data undergoes or has undergone processing
and also the right, under Article 13 of Law 2472/1997, to raise any objection regarding the
processing of data that concern him/her.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις
αποφάσεις της αρμόδια Αρχής και τους παρόντες όρους.

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των
αποφοίτων που θα περιέλθουν σε γνώση του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαιραίτητο
μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Τα
στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το
Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, ιστορικούς, καθώς και
για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει
τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης και
συμπλήρωσης της φόρμας «ALUMNI PROFILE UPDATE» του «Career Office» του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και
η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστηαποφοίτου από το ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη έγγραφη εντολή, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. δικαιούται να κάνει χρήση των
προσωπικών δεδομένων των χρηστών-αποφοίτων για λόγους διαφημιστικής προβολής και
εξ αποστάσεως προώθησης των υπηρεσιών του.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, έχει σε κάθε
περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα, δυνάμει του
άρθρου 13 του Ν. 2472/1997, να προβάλει οποιαδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία
των δεδομένων που το αφορούν.

