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Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ επηζθέπηε/ρξήζηε ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ ππόθεηηαη ζηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο ηκήκαηνο θαζώο θαη από ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ δηαρείξηζε ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ, ηα Π. Δ. 207/1998 θαη 79/2000 θαη ην 
άξζξν 8 ηνπ Ν. 2819/2000) θαη ηνπ επξσπατθνύ δηθαίνπ. 

Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο 
αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ Internet όζν θαη ηνπ ππάξρνληνο - αλ θαη κε 
πιήξσο αλεπηπγκέλνπ - πιέγκαηνο λνκηθώλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά. Σε απηό 
ην πιαίζην, νπνηαδήπνηε ελδερόκελε ζρεηηθή ξύζκηζε ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ 
παξόληνο ηκήκαηνο. Σε θάζε πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ 
όξσλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαηόπηλ ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηώλ/ 
ρξεζηώλ θαη κέζα ζην ππάξρνλ ή θαη ελδερόκελν λνκηθό πιαίζην. 

Ο Παλειιήληνο Επηζηεκνληθόο Σύιινγνο Θεαηξνιόγσλ ηεξεί αξρείν κε ηα ζηνηρεία 
ησλ ζπλδξνκεηώλ ηεο όπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Τν αξρείν απηό ελδέρεηαη λα 
θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα. Εάλ θάπνηνο 
επηζθέπηεο/ρξήζηεο δε ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ ηκήκα νθείιεη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο ζειίδεο/ππεξεζίεο ηνπ 
παξόληνο δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

 
Τα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέγεη ην δίθηπν είλαη ηα αθόινπζα: 
 

Newsletters 
Ο Δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαηεξεί αξρείν κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ 

παξαιεπηώλ γηα ηελ απνζηνιή Newsletters εθηόο αλ ν παξαιήπηεο δελ επηζπκεί θάηη ηέηνην. 
Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ επηζθέπηε/ρξήζηε ζηηο ιίζηεο παξαιεπηώλ (mailing lists) ησλ 
Ελεκεξσηηθώλ Δειηίσλ (newsletters) δεηνύληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

- E-mail 
- Όλνκα 
- Επώλπκν 
   

Cookies 
Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί cookies γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

επηζθέπηε/ρξήζηε νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζειίδσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ (π.ρ. 
ςεθνθνξίεο). Τα cookies είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ πνπ απνζεθεύνληαη ζην ζθιεξό δίζθν 
θάζε επηζθέπηε/ρξήζηε θαη δελ ιακβάλνπλ γλώζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ή αξρείνπ από 
ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Χξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ηνπ 
επηζθέπηε/ρξήζηε όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ/ζειίδσλ ηνπ 
δηθηπαθνύ ηόπνπ, γηα ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο. 

Ο επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κπνξεί λα ξπζκίζεη ηνλ δηαθνκηζηή ηνπ 
θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε είηε λα ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηε ρξήζε ησλ cookies ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ππεξεζίεο ηεο Εηαηξείαο είηε λα κελ επηηξέπεη ηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο cookies ζε θακία 
πεξίπησζε. Σε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο/ρξήζηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ θαη 
ζειίδσλ δελ επηζπκεί ηελ ρξήζε cookies γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη 
πεξαηηέξσ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο. 
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Links to other sites (Σύνδεζμοι) 
   Ο παξώλ δηθηπαθόο ηόπνο πεξηιακβάλεη links (ζπλδέζκνπο) πξνο άιια websites ηα 

νπνία θαη δελ ειέγρνληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπ αιιά από ηξίηνπο θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα). Σε θακία πεξίπησζε δελ επζύλεηαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ παξόληνο δηθηπαθνύ ηόπνπ 
γηα ηνπο Όξνπο Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ ηνπο νπνίνπο απηνί αθνινπζνύλ. 

 
Γενικοί όροι προζηαζίας ηων προζωπικών δεδομένων  

   Ο δηαρεηξηζηήο δηαθπιάζζεη ηνλ πξνζσπηθό ραξαθηήξα ησλ ζηνηρείσλ ζαο θαη δε 
δύλαηαη λα ηα κεηαβηβάζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) γηα θαλέλα 
ιόγν κε ηελ εμαίξεζε ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη πξνο ηηο αξκόδηεο θαη κόλν αξρέο. 

   Ο δηαρεηξηζηήο δηαηεξεί αξρεία κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνζηέιιεη ν 
επηζθέπηεο/ρξήζηεο απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο επηθνηλσλίαο. 

   Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην αξκόδην ηκήκα, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξώζεη ηελ ύπαξμε πξνζσπηθνύ ηνπ αξρείνπ, ηελ δηόξζσζε απηνύ, 
ηελ αιιαγή ηνπ ή ηελ δηαγξαθή ηνπ. 

   Επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ πνπ είλαη αλήιηθνη, επηηξέπεηαη λα έρνπλ 
πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο/ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κόλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ 
ή ησλ θεδεκόλσλ ηνπο θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 
ζηνηρεία. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ από αλήιηθνπο ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάθεη 
ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

   Ο δηαρεηξηζηήο είλαη δπλαηόλ λα επεμεξγάδεηαη ηκήκα ή ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ εζείο έρεηε απνζηείιεη γηα ιόγνπο ζηαηηζηηθνύο θαη βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηώλ - πιεξνθνξηώλ ηνπ. 


