
 
 
 

Δήλωζη προζηαζίας δεδομένων και ζσγκαηάθεζης 

 

Τν Goethe-Institut (ζε ζπληνκνγξαθία: ‘GI’) ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ θαη επηζπκεί λα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηα 
νπνία ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί, ηνπο ζθνπνύο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πξάηηεη.  

 
1. Ανηικείμενο ηης παρούζας δήλωζης προζηαζίας δεδομένων και σπεύθσνη αρτή 
 

Η παξνύζα δήισζε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ αθνξά ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ 
πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ («Δεδνκέλα») ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εγγξαθή ζε ηκήκαηα ή ηε δήισζε 
ζπκκεηνρήο  ζε εμεηάζεηο ηνπ GI κέζσ ησλ δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ GI, θαζώο επίζεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηεμαγσγή ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εμεηάζεσλ.  
 
Υπεύζπλε αξρή ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ην Goethe-
Institut e.V. κε έδξα ην Μόλαρν (Dachauer Str. 122, 80637 München). Γηα απνξίεο ή παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα δήισζε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ή κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ γεληθά, 
παξαθαινύκε απεπζπλζείηε πξσηίζησο ζην Ιλζηηηνύην ζην νπνίν έρεηε θάλεη εγγξαθή.  
 

2. Χρήζη ηων δεδομένων ζας 
 
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε δηαδηθηπαθά θαη ρσξίο εγγξαθή, 

θαζαξά γηα ελεκέξσζή ζαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ ππόθεηληαη ζε θαλελόο 
είδνπο ζπιινγή, επεμεξγαζία ή ρξήζε.  
 
Εθόζνλ όκσο επηζπκείηε λα εγγξαθείηε ζε θάπνην ηκήκα ή λα δειώζεηε ζπκκεηνρή ζε εμέηαζε, 

πξέπεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο λα δειώζεηε δηάθνξα ζηνηρεία. Ωο ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ζηα πιαίζηα 
απηήο ηεο εγγξαθήο ζεσξνύληαη εθείλα, ηα νπνία είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ θξάηεζε ζέζεο 

θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο εμέηαζεο. Η θνηλνπνίεζε επηπιένλ ζηνηρείσλ ελαπόθεηηαη ζηε 

δηθή ζαο δηαθξηηηθή επρέξεηά. 
 
Η ζπιινγή ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ε κειινληηθή ηνπο ρξήζε,  γίλεηαη κε ζθνπό 

ηελ ειεθηξνληθή ζαο εγγξαθή ή δήισζε ζπκκεηνρήο ή εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνύο νη νπνίνη 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαθάησ δήισζε ζπγθαηάζεζεο. Δηαβηβάδνπκε ηα ζηνηρεία ζαο απνθιεηζηηθά θαη 
κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δήισζε ζπγθαηάζεζεο θαη ζηηο 
θαηεγνξίεο ησλ παξαιεπηώλ νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε απηήλ.  

 
Γηα ηερληθνύο ιόγνπο δηαβηβάδνληαη πξνο εκάο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη άιια δεδνκέλα, όπσο ε δηεύζπλζε 
IP, ν αλαθνξέαο (referrer) θιπ.  

Απηά ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαβηβάδνληαη πξνο εκάο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζαο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πινήγεζεο (Browser),  ζπιιέγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από εκάο  κόλν ζην βαζκό πνπ επηηξέπεηαη 
από ην λόκν.  

 
3. Σσμπληρωμαηικές παραηηρήζεις για ηα ίτνη αναγνώριζης (cookies) 
 
Φξεζηκνπνηνύκε ηαθηηθά ηελ ηερληθή ησλ cookies γηα λα ζαο παξέρνπκε ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο 

εηζόδνπ ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο πξόζβαζεο, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Επηπιένλ ρξεζηκνπνηνύκε 
ηα cookies γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ζαο θαηά ηελ ελαιιαγή από ηε κία ζειίδα ζηελ άιιε. Σε πεξίπησζε 
πνπ έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηα cookies από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζήο ζαο (Browser) 

, κπνξείηε κελ λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο καο ππεξεζίεο, ρσξίο σζηόζν ηε 
δπλαηόηεηα απηόκαηεο εηζόδνπ ζε απηέο.  
 

4. Καηαγγελία 

 
Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε αλά πάζα ζηηγκή ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο 
θαη γηα ιόγνπο κάξθεηηλγθ. Γηα ην ζθνπό απηό αξθεί έλα ειεθηξνληθό κήλπκα κε αλάινγν πεξηερόκελν 

ζην αξκόδην γηα ζαο Goethe-Institut ζηε δηεύζπλζε: pruefungen@athen.goethe.org 
 
 



 
 

Δήλωζη ζσγκαηάθεζης 

 
Με ηελ παξνύζα δήισζε απνδέρνκαη όηη ην Goethe-Institut δύλαηαη λα δηαβηβάδεη,  κε ζθνπό ηελ 
απνζήθεπζε,  ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα δεδνκέλσλ πειαηώλ ηνπ Goethe-Institut e.V. πνπ εδξεύεη ζην 

Μόλαρν Γεξκαλίαο («Κεληξηθά»),  ηα πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία («Δεδνκέλα»), ηα νπνία έρσ 
θνηλνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηεο εγγξαθήο κνπ,  θαζώο επίζεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ εθηέιεζε κειινληηθώλ ζπκβνιαίσλ ζηα νπνία είκαη ζπκβαιιόκελν κέξνο θαη λα 

πξνζζέηεη απηά ηα δεδνκέλα ζηα ππόινηπα ζηνηρεία κνπ ηα νπνία θαηά θαηξνύο ηνπ έρσ θάλεη γλσζηά.  
 
Επηπιένλ απνδέρνκαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Goethe-Institut θαη ηα Κεληξηθά ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα 
θαη γηα άιινπο ζθνπνύο εθηόο απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνπο αλσηέξσ θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κνπ κε ζθνπό ηελ έξεπλα αγνξάο, 
ηε δηαθήκηζε θαη ην κάξθεηηλγθ γηα πξνζθνξέο ππεξεζηώλ ηνπ GI, θπξίσο δε γηα λα κνπ 
απνζηέιινληαη ζηε δηεύζπλζε θαη κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρσ δειώζεη, αλάινγν 

δηαθεκηζηηθό πιηθό ή ελεκεξσηηθά δειηία («πιεξνθνξίεο»), όπσο γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο γηα 
θαηλνύξγηα ηκήκαηα ηνπ Goethe-Institut. 
 

Η απνζηνιή ησλ ελεκεξσηηθώλ απηώλ εληύπσλ κπνξεί λα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά, κε θαμ, 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη/ή ειεθηξνληθό κήλπκα (SMS) .  
 
Γηα ηνλ έιεγρν γλεζηόηεηαο θαη ηελ έθδνζε βεβαηώζεσλ πξνο αληηθαηάζηαζε εγγξάθσλ,  κπνξνύλ 

επίζεο λα δηαβηβαζζνύλ ζηα Κεληξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο έρσ ζπκκεηάζρεη, 
λα απνζεθεπζνύλ εθεί ζην θεληξηθό αξρείν εμεηάζεσλ (ην αλώηεξν γηα 10 έηε) θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ αλάινγα. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά ζρεηίδνληαη κε εμεηάζεηο νη νπνίεο 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπδπγηθήο επαλέλσζεο, ηα Κεληξηθά έρνπλ ην δηθαίσκα, ύζηεξα από αίηεζε  
γεξκαληθώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ,  λα βεβαηώζνπλ ηε γλεζηόηεηα ελόο πηζηνπνηεηηθνύ ην νπνίν έρσ 
ππνβάιιεη ζηε δεκόζηα ππεξεζία.  

 
Τν Goethe-Institut δελ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα δηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο ηα ζηνηρεία κνπ γηα 
ζθνπνύο νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δήισζε, εθηόο αλ ππάξρεη βάζηκε ππνςία γηα 
θαηάρξεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γλσξίδσ όηη αλά πάζα ζηηγκή έρσ ηε δπλαηόηεηα λα αλαθαιέζσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ρξήζε ησλ 
ζηνηρείσλ κνπ κε ζθνπό ηελ έξεπλα αγνξάο, ηε δηαθήκηζε ή ην κάξθεηηλγθ.  


