EAQUALS PRIVACY NOTICE

To Eaquals θα διατηρήσει με ασφάλεια οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μοιραστείτε με εμάς και θα
τις επεξεργαστεί μόνο βάσει αυτής της πολιτικής και όχι για οποιοδήποτε σκοπό που λογικά δεν θα
περιμένατε.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.
Μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση,
την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τις λεπτομέρειες της χρεωστικής/πιστωτικής
σας κάρτας. Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε, μας επιτρέπουν να παρέχουμε υπηρεσίες, προϊόντα
και πληροφορίες, να κατανοήσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε και
επικοινωνούμε με τα μέλη και μη-μέλη που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μας. Στόχος μας δεν είναι να
ζητάμε ή να αποθηκεύουμε δεδομένα που δεν μας χρειάζονται.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς;
Το Eaquals συλλέγει δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχετε συμφωνήσει να τα διατηρήσουμε με την
προσχώρησή σας στο Eaquals ως διαπιστευμένο, Συνεργάτη ή Μεμονωμένο μέλος, με τη χρήση των
Eaquals Training & Consultancy, με την εγγραφή σε μία εκδήλωση του Eaquals, με την υποβολή
αίτησης χρηματοδότησης του Eaquals, με ένα βραβείο ή υποτροφία του Eaquals ή με την πρόταση
ομιλίας σε κάποιο συνέδριο ή εκδήλωση του Eaquals.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς;
Κατά κύριο λόγο, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για :
● Να διαχειριστούμε τη συνδρομή σας.
● Να σας παρέχουμε τις ενημερωμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Eaquals και τις εξελίξεις μας.
● Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μία εκδήλωση στην οποία έχετε συμφωνήσει να συνεισφέρετε ή
να συμμετάσχετε.
● Να επικοινωνείτε με τα μέλη μας από καιρό σε καιρό για λεπτομέρειες που αφορούν προσφορές ή
προωθήσεις για λογαριασμό τρίτων οργανώσεων που είναι ειδικές για τα μέλη του Eaquals.
● Να διατηρούμε αρχείο αναφορικά με την μεταξύ μας σχέση.
● Να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουμε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.
●Να μπορούμε, επίσης, να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που στείλετε
σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή υποβάλλετε κάποιο παράπονο.
Το Eaquals δεν θα μοιραστεί ή μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος.

Πώς θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή;
Σας διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι για την προστασία των δεδομένων σας και
την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
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● Το Eaquals σκοπεύει να ενημερώνει όλα τα πληροφοριακά τουσυστήματα με την πιο προηγμένη
ασφάλεια, να δημιουργήσει ασφαλή δίκτυα για την ασφάλεια των δεδομένων από “cyber attacks” και για την
ακίνδυνη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.
● Η πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα είναι περιορισμένη και υπό παρακολούθηση. Οι προσωπικές
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο προσωπικό μόνο βάσει όσων χρειάζεται να γνωρίζουμε.
● Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε εξωτερικές εταιρίες για τη συλλογή ή την επεξεργασία
πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) για λογαριασμό μας, πραγματοποιούμε
ολοκληρωμένους ελέγχους σε αυτές τις εταιρίες πριν την συνεργασία μας μαζί τους και θέτουμε σε ισχύ ένα
συμβόλαιο το οποίο καθορίζει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις μας, ειδικά σε θέματα που αφορούν τον
τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλέξει ή στα οποία έχουν πρόσβαση.
● Χωρίς την συγκατάθεσή σας, θα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όπως για παράδειγμα σε κάποια επείγουσα ιατρική περίσταση, ή όπου απαιτείται νομικά.
● Στο προσωπικό μας παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με το ηλεκτρονικό απόρρητο και τα μέτρα ασφαλείας.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας και διόρθωση
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Εάν επιθυμείτε
αντίγραφο μερικών ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας email στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eaquals.org
Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να αφαιρέσουμε πληροφορίες που θεωρείτε ότι δεν είναι
ακριβείς.
Άλλοι Ιστότοποι
Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει ισχύ μόνο σε
αυτό τον ιστότοπο, οπότε όταν συνδέεστε σε άλλους ιστότοπους θα πρέπει να διαβάσετε τις δικές τους
πολιτικές απορρήτου.
Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Διατηρούμε την πολιτική απορρήτου μας υπό τακτική επανεξέταση και θα εφαρμόσουμε οποιεσδήποτε
ενημερώσεις σε αυτή τη διαδικτυακή σελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία στις 10
Ιανουαρίου 2018.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου
μας ή τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς μέσω email στο info@eaquals.org.
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