
 
 
 

Δήλωση προστασίας δεδομένων 
και συγκατάθεσης 
 
 
 
Το Goethe-Institut (σε συντομογραφία: ‘GI’) θεωρεί εξαιρετικά 
σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και 
επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα 
οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί, τους σκοπούς και τον 
τρόπο με τον οποίο το πράττει. 
 
 
1. Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων 
και υπεύθυνη αρχή 
 
Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, 
επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων 
(«Δεδομένα») σε συνάρτηση με την εγγραφή σε τμήματα ή τη δήλωση 
συμμετοχής σε εξετάσεις το υ GI μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών το 
υ GI, καθώς επίσης σε συνάρτηση με τη διεξαγωγή των τμημάτων και τω 
ν εξετάσεων. 
 
Υπεύθυνη αρχή στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων είναι το Goethe-Institut e.V. με έδρα το Μόναχο 
(Dachauer Str. 122, 80637 München). Για απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά 
με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ή με την προστασία 
δεδομένων γενικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε πρωτίστως στο 
Ινστιτούτο στο οποίο έχετε κάνει εγγραφή. 
 
2. Χρήση των δεδομένων σας  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε 
διαδικτυακά και χωρίς εγγραφή, καθαρά για ενημέρωσή σας. Στην 
περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα δεν υπόκεινται σε κανενός 
είδους συλλογή, επεξεργασία ή χρήση. 

 
Εφόσον όμως επιθυμείτε να εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα ή να δηλώσετε 
συμμετοχή σε εξέταση, πρέπει κατά την εγγραφή σας να δηλώσετε 
διάφορα στοιχεία. Ως υποχρεωτικά στοιχεία στα πλαίσια αυτής της 
εγγραφής θεωρούνται εκείνα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για 
την κράτηση θέσης και τη διεξαγωγή του τμήματος ή της εξέτασης. Η 
κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική 
ευχέρειά. 
 
 
 
Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η μελλοντική 
τους χρήση, γίνεται με σκοπό την ηλεκτρονική σας εγγραφή ή δήλωση 
συμμετοχής ή εξυπηρετεί τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην  
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παρακάτω δήλωση συγκατάθεσης. Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας 
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην 
παρούσα δήλωση συγκατάθεσης και στις κατηγορίες των παραληπτών οι 
οποίοι αναφέρονται σε αυτήν. 
 
Για τεχνικούς λόγους διαβιβάζονται προς εμάς μέσω διαδικτύου 
και άλλα δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο αναφορέας (referrer) 
κλπ. 
 
Αυτά τα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται προς εμάς μέσω του 
υπολογιστή σας ή του προγράμματος πλοήγησης (Browser), συλλέγοντα ι 
και χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τ ο 
νόμο. 

 
3. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις για τα ίχνη αναγνώρισης (cookies)   
Χρησιμοποιούμε τακτικά την τεχνική των cookies για να σας παρέχουμε 
τη δυνατότητα αυτόματης εισόδου σε περίπτωση επανειλημμένης 
πρόσβασης, εφόσον το επιθυμείτε. Επιπλέον χρησιμοποιούμε τα cookies 
για την ταυτοποίησή σας κατά την εναλλαγή από τη μία σελίδα στην 
άλλη. Σε περίπτωση που έχε τε απενεργοποιήσει τα cookies από τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησής σας (Browser) , μπορείτε μεν ν 
α χρησιμοποιείτε τις εξατομικευμένες διαδικτυακές μας υπηρεσίες, 
χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα αυτόματης εισόδου σε αυτές.  
 
4. Καταγγελία   
Μπορείτε να ανακαλέσετε αν ά πάσα στιγμή τη χρήση των στοιχείων 
σας για διαφημιστικούς σκοπούς και για λόγους μάρκετινγκ. Για το 
σκοπό αυτό αρκεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με ανάλογο περιεχόμενο στο 
αρμόδιο για σας Goethe-Institut στη διεύθυνση: il@nikosia.goethe.org 
 

Δήλωση συγκατάθεσης 
 
Με την παρούσα δήλωση αποδέχομαι ότι το Goethe-Institut δύναται να 
διαβιβάζει, με σκοπό την αποθήκευση, στην κεντρική τράπεζα 
δεδομένων πελατών του Goethe-Institut e.V. που εδρεύει στο Μόναχο 
Γερμανίας («Κεντρικά»), τα προσωπικά μου στοιχεία («Δεδομένα»), τα 
οποία έχω κοινοποιήσει στα πλαίσια της εγγραφής μου, καθώς επίσης 
και τα δεδομένα που θα προκύψουν σε συνάρτηση με την εκτέλεση 
μελλοντικών συμβολαίων στ α οποία είμαι συμβαλλόμενο μέρος και 
να προσθέτει αυτά τα δεδομένα στα υπόλοιπα στοιχεία μου τα οποία 
κατά καιρούς του έχω κάνει γνωστά.                                                                        

 



Επιπλέον αποδέχομαι να χρησιμοποιεί το Goethe-Institut και τα Κεντρικά 
τα προσωπικά μου δεδομένα και για άλλους σκοπούς εκτός αυτών που 
προβλέπονται για την εκτέλεση του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένων 
στους ανωτέρω και χρήση τ ων δεδομένων μου με σκοπό την έρευνα 
αγοράς, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ για προσφορές υπηρεσιών του 
GI, κυρίως δε για να μου αποστέλλονται στη διεύθυνση και με τα 
στοιχεία επικοινωνίας που έ χω δηλώσει, ανάλογο διαφημιστικό υλικό ή 
ενημερωτικά δελτία («πληροφορίες»), όπως για παράδειγμα 
πληροφορίες για καινούργια τμήματα του Goethe-Institut. 
 
Η αποστολή των ενημερωτικών αυτών εντύπων μπορεί να 
γίνεται ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, με φαξ, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και/ή ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) . 
 
Για τον έλεγχο γνησιότητας και την έκδοση βεβαιώσεων προς 
αντικατάσταση εγγράφων, μπορούν επίσης να διαβιβασθούν στα 
Κεντρικά δεδομένα που αφορούν εξετάσεις στις οποίες έχω 
συμμετάσχει, να αποθηκευθούν εκεί στο κεντρικό αρχείο εξετάσεων (το 
ανώτερο για 10 έτη) και να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Σε περίπτωση 
που τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με εξετάσεις οι οποίες δίνουν τη 
δυνατότητα συζυγικής επανένωσης, τα Κεντρικά έχουν το δικαίωμα, 
ύστερα από αίτηση γερμανικών δημοσίων υπηρεσιών, να βεβαιώσουν τη 
γνησιότητα ενός πιστοποιητικού το οποίο έχω υποβάλλει στη δημόσια 
υπηρεσία. 
 
 
 
Το Goethe-Institut δεν δύναται να χρησιμοποιεί ή να διαβιβάζει σε 
τρίτους τα στοιχεία μου για σκοπούς οι οποίοι δεν αναφέρονται στην 
παρούσα δήλωση, εκτός αν υπάρχει βάσιμη υποψία για κατάχρηση των 
δεδομένων. 
 
 
Γνωρίζω ότι ανά πάσα στιγμή έχω τη δυνατότητα να ανακαλέσω τη 
συγκατάθεσή μου για χρήση των στοιχείων μου με σκοπό την έρευνα 
αγοράς, τη διαφήμιση ή το μάρκετινγκ. 
 
 


