
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής σας 
λαμβάνει χώρα από το Kέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο 
είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 
2016/679) και έχει την έδρα του στον στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημιούπολη 

54124  Θεσσαλονίκη, τηλ. Κέντρο: 2310 996000.  
 
Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παρούσα αίτηση συμμετοχής 
στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο (ή θερινό σχολείο κ.λπ.) και δεν 
πρόκειται να διαβιβαστούν, περαιτέρω, σε τρίτους, εκτός από το  Εργαστήριο 
Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ που υλοποιεί το επιμορφωτικό 
σεμινάριο, και τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ. Τα 
δεδομένα αυτά διατηρούνται από το ΚΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για δύο 
έτη, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας 
τους, σύμφωνα με το νόμο. 
 
Έλαβα γνώση ότι η παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι 
απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και ότι αν δεν τα παρέχω δεν θα είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη συμμετοχή μου 
στο σεμινάριο. Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, και διόρθωση ή διαγραφή ή 
περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν και το δικαίωμα 
αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά τους. Τα 
δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω 
διεύθυνση του ΑΠΘ (υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του 
ΑΠΘ). 
 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας 
δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  
Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

 

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά Newsletter του Εργαστηρίου  
Ναι    Όχι    
 
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις για μελλοντικά σεμινάρια/εκδηλώσεις με 
e-mail  
Ναι    Όχι    
 
 

http://www.dpa.gr/

