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2020
Έκδοση: 1.0
Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του προγράμματος European Film Factory, που τελεί υπό τη
διαχείριση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Σε αυτήν την σελίδα θα γνωστοποιείται κάθε αλλαγή
στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Σας
συμβουλεύουμε να ανατρέχετε τακτικά στη συγκεκριμένη σελίδα, ώστε να είστε ενήμεροι
για τις επικαιροποιήσεις της Πολιτικής προστασίας δεδομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................................2
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ..................................................................................................................4
ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ; .............................................................................................................7
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ; ......................................................................................................7
COOKIES ...................................................................................................................................7
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; .....................................8
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; .............................................................................................8
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; ..................................................................................9
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ..............................................................................................................9
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ; ..................................................... 10

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους το
Γαλλικό Ινστιτούτο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου European Film Factory, προσβάσιμου στην
ακόλουθη διεύθυνση www.europeanfilmfactory.eu (ο «ιστότοπος» ή η «διαδικτυακή
τοποθεσία»).
Ερωτήσεις, παρατηρήσεις και αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική προστασίας
δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
dpo@institutfrancais.com.
Όρος

Ορισμός

Το Γαλλικό Ινστιτούτο

Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με εμπορικό και βιομηχανικό χαρακτήρα, το
Γαλλικό Ινστιτούτο είναι ο δημόσιος φορέας που έχει επιφορτιστεί με τις πολιτιστικές
δράσεις της Γαλλίας στο εξωτερικό. Η εταιρική έδρα του βρίσκεται στη διεύθυνση 814 rue du Capitaine Scott, 75015 Paris. Το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται
στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων.

Αποδέκτης

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος
οργανισμός που λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της
επικοινωνίας.

Δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία για ένα φυσικό πρόσωπο η οποία επιτρέπει, άμεσα ή έμμεσα, την
εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου, κυρίως με βάση ένα αναγνωριστικό
στοιχείο, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, ηλεκτρονικό
αναγνωριστικό, ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την
υπόσταση του προσώπου από σωματική, βιολογική, γενετική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη.

Σκοπός

Ο σκοπός που επιδιώκει να επιτύχει το Γαλλικό Ινστιτούτο κατά την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νομική βάση της
επεξεργασίας

Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 9 του
ΓΚΠΔ.

ΓΚΠΔ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων).

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς αυτοματοποιημένα
μέσα σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών,
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Όρος

Ορισμός
η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η
συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Διαβίβαση εκτός του
ΕΟΧ

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δηλαδή η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κυπριακή
Δημοκρατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η
Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το
Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η
Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, ήτοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συγκεντρωτικά οι πράξεις επεξεργασίας που εκτελούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο για δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα. Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις διευκρινίσεις που εμφανίζονται στις ακόλουθες ενότητες.
Σκοπός της επεξεργασίας
Δημιουργία λογαριασμού
χρήστη

Νομική βάση της επεξεργασίας
Επιτέλεση έργου δημόσιου
συμφέροντος από το Γαλλικό
Ινστιτούτο
το
οποίο
έχει
επιφορτιστεί με την προώθηση
του γαλλικού πολιτισμού στο
εξωτερικό

Αποδέκτες
Πυλώνας διάδοσης του γαλλικού
κινηματογράφου

Διαβίβαση εκτός του ΕΟΧ

Χρονικό διάστημα
αποθήκευσης

Όχι

Έως
την
κατάργηση
του
λογαριασμού
χρήστη
που
επέρχεται εφόσον παρέλθουν 3
έτη στη διάρκεια των οποίων ο
λογαριασμός
παρέμεινε
ανενεργός.

Όχι

Έως
την
κατάργηση
του
λογαριασμού
χρήστη
που
επέρχεται εφόσον παρέλθουν 3
έτη στη διάρκεια των οποίων ο
λογαριασμός
παρέμεινε
ανενεργός.

Όχι

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσής
σας στον ιστότοπο.

OVH - Υπεύθυνος φιλοξενίας του
ιστότοπου
Arte France Développement,
αρμόδιος πάροχος για τις
τεχνικές αναβαθμίσεις και τη
φιλοξενία του ιστότοπου

Διαχείριση λογαριασμού
χρήστη

Επιτέλεση έργου δημόσιου
συμφέροντος από το Γαλλικό
Ινστιτούτο
το
οποίο
έχει
επιφορτιστεί με την προώθηση
του γαλλικού πολιτισμού στο
εξωτερικό

Πυλώνας διάδοσης του γαλλικού
κινηματογράφου
OVH - Υπεύθυνος φιλοξενίας του
ιστότοπου
Arte France Développement,
αρμόδιος πάροχος για τις
τεχνικές αναβαθμίσεις και τη
φιλοξενία του ιστότοπου

Επαλήθευση της χώρας
από την οποία
συνδέεστε μέσω της
διεύθυνσης ΙΡ της

Νομική
υποχρέωση
του
Γαλλικού
Ινστιτούτου
να
διασφαλίζει ότι κατέχει πράγματι
τα
δικαιώματα
επί
των

OVH - Υπεύθυνος φιλοξενίας του
ιστότοπου
Arte France Développement,
αρμόδιος πάροχος για τις
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τερματικής συσκευής
σύνδεσης

μεταδιδόμενων ταινιών στη
χώρα από την οποία συνδέεστε

τεχνικές αναβαθμίσεις και τη
φιλοξενία του ιστότοπου

Διαχείριση αιτημάτων
μέσω της φόρμας
επικοινωνίας και του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Έννομο συμφέρον του Γαλλικού
Ινστιτούτου να ανταποκρίνεται
στα αιτήματα των χρηστών του
ιστότοπου

Πυλώνας διάδοσης του γαλλικού
κινηματογράφου

Όχι

3 έτη μετά την τελευταία
επικοινωνία μαζί σας.

Όχι

Για το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για τη διεξαγωγή των
στατιστικών μελετών.

Όχι

13 μήνες.

OVH - Υπεύθυνος φιλοξενίας του
ιστότοπου
Arte France Développement,
αρμόδιος πάροχος για τις
τεχνικές αναβαθμίσεις και τη
φιλοξενία του ιστότοπου

Συλλογή
ανωνυμοποιημένων
στατιστικών στοιχείων

Έννομο συμφέρον του Γαλλικού
Ινστιτούτου να γνωρίζει πώς
χρησιμοποιούν οι χρήστες τον
ιστότοπο και να ενημερώνει τους
συνεργάτες του για τις ενέργειές
του.

Πυλώνας διάδοσης του γαλλικού
κινηματογράφου
OVH - Υπεύθυνος φιλοξενίας
του ιστότοπου
European Schoolnet, ARTE
Education και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Παροχή πρόσβασης στον
ιστότοπο (cookies)

Έννομο συμφέρον του Γαλλικού
Ινστιτούτου να παρέχει μια
υπηρεσία
ποιότητας στους
χρήστες

Πυλώνας διάδοσης του γαλλικού
κινηματογράφου
OVH - Υπεύθυνος φιλοξενίας του
ιστότοπου
Arte France Développement,
αρμόδιος πάροχος για τις
τεχνικές αναβαθμίσεις και τη
φιλοξενία του ιστότοπου
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Διαχείριση διαφορών

Έννομο συμφέρον του Γαλλικού
Ινστιτούτου
να
συλλέξει
τεκμηριωμένα και αντικειμενικά
αποδεικτικά στοιχεία με σκοπό
την
υποστήριξη
νομικών
αξιώσεων.

Εξωτερικοί
σύμβουλοι
(για
παράδειγμα,
δικηγόροι,
λογιστές, φοροτεχνικοί)

Όχι

Έως την
αξίωσης.

παραγραφή

της
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ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ;
Οι πληροφορίες που παρέχετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Παρέχετε πληροφορίες στο
Γαλλικό Ινστιτούτο:
κατά την εγγραφή σας, για παράδειγμα:
αν είστε εκπαιδευτικός: το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η
διεύθυνση του σχολικού ιδρύματος στο οποίο εργάζεστε, ο ταχυδρομικός σας κώδικας, η πόλη
και η χώρα διαμονής σας, τα αντικείμενα που διδάσκετε, η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία
διδάσκετε
αν είστε μαθητής: το ονοματεπώνυμό σας, η ημερομηνία γέννησής σας
κατά τη χρήση του ιστότοπου, για παράδειγμα, οι ταινίες που έχετε δει, τα εκπαιδευτικά αρχεία
που κατεβάσατε (μόνο αν είστε εκπαιδευτικός), τα αποσπάσματα και οι νοητικοί χάρτες που
δημιουργήσατε και κοινοποιήσατε ή σας κοινοποίησαν.
Οι τεχνικές πληροφορίες. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, το Γαλλικό Ινστιτούτο συλλέγει
τις πληροφορίες που του αποστέλλονται από τον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο ή
οποιαδήποτε άλλη τερματική συσκευή. Για παράδειγμα: η διεύθυνση IP, ο τύπος του
προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ο τύπος της τερματικής συσκευής από την
οποία συνδέεστε.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;
Όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα, οι λόγοι για τους οποίους το Γαλλικό Ινστιτούτο
εκτελεί επεξεργασία των δεδομένων σχετίζονται με α) έργο δημόσιου συμφέροντος για το
οποίο είναι αρμόδιο το Γαλλικό Ινστιτούτο, β) την τήρηση των υποχρεώσεων του Γαλλικού
Ινστιτούτου στο πλαίσιο της νομοθεσίας, γ) το έννομο συμφέρον του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία όταν λαμβάνει χώρα, για να τηρηθεί μια
υποχρέωση στο πλαίσιο της νομοθεσίας.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον του Γαλλικού Ινστιτούτου, μπορείτε να
εναντιωθείτε. Για τον σκοπό αυτό, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα δικαιώματά σας.

COOKIES
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Γαλλικό Ινστιτούτο,
ανατρέξτε στην Πολιτική του ιστότοπου για τα cookies.
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν πωλεί ούτε εκμισθώνει τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλα
πρόσωπα.
Επίσης, το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλα πρόσωπα,
εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα. Οι εν
λόγω αποδέκτες είναι οι ακόλουθοι:
•

η OVH, ο υπεύθυνος φιλοξενίας του ιστότοπου, που βρίσκεται στη Γαλλία και αποθηκεύει
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη Γαλλία,

•

η Arte France Développement, ο αρμόδιος πάροχος για τις τεχνικές αναβαθμίσεις και τη
φιλοξενία του ιστότοπου, που βρίσκεται στη Γαλλία και αποθηκεύει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα στη Γαλλία,

•

το European Schoolnet, το δίκτυο των 34 ευρωπαϊκών υπουργείων παιδείας με στόχο την
καινοτομία στη διδασκαλία και την εκπαίδευση,

•

οι εξωτερικοί σύμβουλοι του Γαλλικού Ινστιτούτου (για παράδειγμα, δικηγόροι, λογιστές,
φοροτεχνικοί) και

•

ο πυλώνας διάδοσης του γαλλικού κινηματογράφου του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Επίσης, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη στην περίπτωση που το
Γαλλικό Ινστιτούτο εκχωρήσει μία από τις οντότητές του και/ή στοιχεία του ενεργητικού του και
τα προσωπικά δεδομένα σας σχετίζονται με την εκχώρηση.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο υποχρεούται επίσης να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας στις
δικαστικές αρχές, στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ή σε οποιονδήποτε άλλον οργανισμό
εφόσον το επιβάλλει ο νόμος.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ;
Οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται στη Γαλλία ή σε κράτος
μέλος του ΕΟΧ.
Αν στο μέλλον υπάρξουν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, το Γαλλικό
Ινστιτούτο θα μεριμνήσει, προκειμένου η διαβίβαση να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία,
και θα επικαιροποιήσει την παρούσα πολιτική.
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ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Το Γαλλικό Ινστιτούτο αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τα χρονικά
διαστήματα που υποδεικνύονται στον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα.
Όταν διακόπτετε τη χρήση του ιστότοπου, το Γαλλικό Ινστιτούτο αποθηκεύει τα προσωπικά
δεδομένα σας σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν και έχει στην κατοχή του το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δικαιώματα αυτά και οι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να τα ασκήσετε. Λάβετε υπόψη σας ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο θα εξακριβώσει την
ταυτότητά σας, προτού ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας.
Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, αποστείλτε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@institutfrancais.com. Λάβετε υπόψη σας ότι, σε περίπτωση
που το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει βάσιμους νόμιμους λόγους να απορρίψει το αίτημά σας να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα δικαιώματα, θα σας ενημερώσει σχετικά.
Δικαίωμα

Περιεχόμενα

Δικαίωμα
πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν το Γαλλικό Ινστιτούτο επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και, σε περίπτωση
καταφατικής απάντησης, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα
και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Γαλλικό
Ινστιτούτο τα χρησιμοποιεί και τα πρόσωπα στα οποία τα κοινοποιεί. Μπορείτε
να ζητήσετε αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα στη
φορητότητα

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
διατηρεί το Γαλλικό Ινστιτούτο για το άτομό σας, σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε από το Γαλλικό Ινστιτούτο να διαβιβάσει τα συγκεκριμένα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο μέρος αν η επεξεργασία βασίζεται
στη συγκατάθεσή σας και αν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα
μέσα.

Δικαίωμα
διόρθωσης

Αν πιστεύετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί το Γαλλικό
Ινστιτούτο για το άτομό σας είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε τη διόρθωση ή την τροποποίησή τους.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από το Γαλλικό Ινστιτούτο τη διαγραφή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
όταν πιστεύετε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν χρειάζεται πλέον να διατηρεί τα
συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, β) όταν το Γαλλικό Ινστιτούτο
βασίζει την επεξεργασία των δεδομένων στη συγκατάθεσή σας και επιθυμείτε
να την ανακαλέσετε, γ) όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο
έννομο συμφέρον του Ινστιτούτου και αντιτίθεστε στη συγκεκριμένη

10

επεξεργασία, δ) όταν πιστεύετε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο υποβάλλει τα
προσωπικά δεδομένα σας σε παράνομη επεξεργασία.
Δικαίωμα στον
περιορισμό της
επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε από το Γαλλικό Ινστιτούτο τον περιορισμό της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας α) αν αμφισβητείτε την
ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, β) αν η
επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων,
γ) αν πιστεύετε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αλλά τα δεδομένα αυτά συνεχίζουν
να σας είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη
νομικών αξιώσεων ή δ) αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων που το Γαλλικό Ινστιτούτο διατηρεί για το άτομό σας.

Δικαίωμα
εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από το Γαλλικό Ινστιτούτο
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και το Γαλλικό
Ινστιτούτο θα εξετάσει το αίτημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να
διατυπώσετε αναλυτικά τον συλλογισμό σας, ώστε το Γαλλικό Ινστιτούτο να
μπορέσει να κρίνει αν υπάρχει νόμιμος και επιτακτικός λόγος για τη συνέχιση
της επεξεργασίας των δεδομένων ή η επεξεργασία των δεδομένων είναι
απαραίτητη για την υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων του Γαλλικού
Ινστιτούτου.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Γαλλικό
Ινστιτούτο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
επικοινωνήστε με το Γαλλικό Ινστιτούτο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
dpo@institutfrancais.com. Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί το αίτημά
σας το συντομότερο δυνατόν.
Αν πιστεύετε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει παραβεί τον κανονισμό για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην
αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων της ευρωπαϊκής χώρας διαμονής
ή εργασίας σας.

