4.1. Υπόδειγμα ΔήλωσηςΕνημέρωσης και ΣυγκατάθεσηςΥποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποιήσεων Εξετάσεων NOCN/LAAS
για την Επεξεργασία των ΔΠΧ (200330)
ΔήλωσηΕνημέρωσης και ΣυγκατάθεσηςΥποψηφίων Εξετάσεων Πιστοποιήσεων Εξετάσεων NOCN/LAAS για την
Επεξεργασία των ΔΠΧ
(Υπογράφεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις)
Η παρούσα δήλωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης απορρήτου έχει σκοπό να ενημερώσει τον/την υποψήφιο/α
…………………………………………………………………………, κάτοικο ………………….……………, επί της οδού
…………………………………………………..…., αριθμ. ………, με ΑΔΤ/ΑΦΜ ……………………………….., και σε περίπτωση που ο /η
υποψήφιος/α είναι ανήλικος/η, τον ασκούντα την γονική μέριμνα γονέα ή κηδεμόνα
…………………………………………………………………………, κάτοικο ………………….……………, επί της οδού
…………………………………………………..…., αριθμ. ………, με ΑΔΤ/ΑΦΜ ………………………………..,
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της ανωτέρω υποψηφίου/ας από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών
……………………………………….….………. (εφεξής Κ.Ξ.Γ.), τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
…………………….………………..…… (εφεξής Σύλλογο), τους φορείς πιστοποίησης PALSO και NOCN, στο πλαίσιο της
διοργάνωσης των εξετάσεων των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας LAAS/NOCN, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.
1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (εφεξής ΔΠΧ)
Η επεξεργασία (συλλογή, χρήση και αποθήκευση) των ΔΠΧ των υποψηφίων καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους (σε
περίπτωση ανηλίκων υποψηφίων), αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:
1. Στοιχεία ταυτότητας: όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, αριθμ. ΑΔΤ ή διαβατηρίου, ή ΑΦΜ.
2. Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση οικίας/εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός σταθερού και
κινητού τηλεφώνου.
3. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (δεδομένα υγείας), εφόσον ζητήσετε πρόσβαση σε ειδικές συνθήκες εξέτασης και
δώσετε τη συγκατάθεση σας για τη σχετική επεξεργασία: βεβαιώσεις από ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, ιατρικές ή άλλες
παρεμφερείς βεβαιώσεις και γνωματεύσεις.
2. Ενημέρωση για τους σκοπούς επεξεργασίας των ΔΠΧ σας
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αφορούν την άρτια
διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας LAAS /NOCN (π.χ. τη διαδικασία
εγγραφής, την πληρωμή εξετάστρων, τη λειτουργία των διαχειριστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη
διενέργεια των εξετάσεων, την τεκμηρίωση των πιστοποιήσεων LAAS/NOCN, την επικοινωνία με τον υποψήφιο (ή με τους
γονείς / κηδεμόνες του εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος) για θέματα που αφορούν στις εξετάσεις, κ.λπ.).
3. Επιπλέον σκοποί επεξεργασίας ΔΠΧ σας, που απαιτούν τη συγκατάθεση σας
Προαιρετικά και εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να μας δώσετε τη συγκατάθεση σας για κάθε έναν από τους παρακάτω δύο
σκοπούς επεξεργασίας που απαιτούν τη συγκατάθεση σας,
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεση σας, κυκλώστε την αντίστοιχη λέξη «Συμφωνώ» και διαγράψτε
τις λέξεις «Δεν συμφωνώ». Αν πάλι δεν επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεση σας, διαγράψτε τη λέξη «Συμφωνώ» και
κυκλώστε τις αντίστοιχες λέξεις «Δεν συμφωνώ».
3.1. Επεξεργασία ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών, που απαιτούν τη συγκατάθεση σας1
Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (δεδομένων υγείας) του
υποψηφίου, που υποβάλλω με σκοπό την πρόσβαση του σε ειδικές συνθήκες εξέτασης (π.χ. παροχή επιπλέον
εξεταστικού χρόνου λόγω δυσλεξίας).
3.2. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, που απαιτεί τη συγκατάθεση σας
Συμφωνώ / Δεν συμφωνώ στην επεξεργασία των ΔΠΧ του υποψηφίου για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του
στις εξετάσεις πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας, μέσω ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας όποτε επιθυμείτε, για οποιονδήποτε από τους σκοπούς
επεξεργασίας στους οποίους συναινέσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 7.
4. Νομιμοποιητικές βάσεις για την επεξεργασία των ΔΠΧ σας

1Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την πρόσβαση του υποψηφίου σε ειδικές συνθήκες
εξέτασης. Η απουσία οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα ΔΠΧ θα επηρεάσει τη δυνατότητα της παροχής ειδικών συνθηκών εξέτασης
στον υποψήφιο.
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Η νομική βάση για την επεξεργασία των ΔΠΧ στο πλαίσιο της διοργάνωσης και της διεξαγωγής των εξετάσεων
πιστοποίησης είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και η συμμόρφωση
μας προς έννομες υποχρεώσεις μας. Η απουσία οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα ΔΠΧ ενδέχεται να επηρεάσει τη
δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών.
Η νομική βάση για την επεξεργασίας των ΔΠΧ στο πλαίσιο της επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τις εξετάσεις
πιστοποίησης, με τον υποψήφιο (ή τους γονείς / κηδεμόνες του εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος), είναι η εκτέλεση
της σύμβασης για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών (δεδομένων υγείας) είναι η ρητή και νόμιμη
συναίνεση του υποψηφίου (ή των γονέων / κηδεμόνων του εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος).
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στις
εξετάσεις πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας μέσω ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και/ή μέσων κοινωνικής
δικτύωσης είναι η ρητή και νόμιμη συναίνεση του υποψηφίου (ή των γονέων / κηδεμόνων του εάν ο υποψήφιος
είναι ανήλικος).

5. Οι αποδέκτες των ΔΠΧ σας
1. Το Κ.Ξ.Γ, ο Σύλλογος και οι φορείς πιστοποίησης PALSO, ESOL EXAMS και NOCN, για σκοπούς που συνδέονται
αποκλειστικά με την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας
LAAS/NOCN. Ο οργανισμός NOCN εδρεύει στην Αγγλία.
2. Τρίτα μέρη που μας εκπροσωπούν (π.χ. εξουσιοδοτημένο προσωπικό εξεταστικών κέντρων, εξεταστές, επιτηρητές
κ.λπ., που δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας) και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό
μας (π.χ. τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, κ.λπ.), και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να εκτελέσουν
τα συγκεκριμένα καθήκοντα τους και να εκπληρώσουν τους σκοπούς επεξεργασίας, ως Εκτελούντες την
Επεξεργασία, βάσει συμβάσεων με τις οποίες υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
6. Χρόνος διατήρησης των ΔΠΧ των υποψηφίων
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τους υποψηφίους ή τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων υποψηφίων,
διατηρούνται για πέντε (5) έτη από το πέρας των εξετάσεων, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για να εκπληρώσουμε
τις έννομες υποχρεώσεις μας.
Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση σας, τα δεδομένα σας
διατηρούνται έως ότου ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας ή έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.
Επίσης ενδέχεται να διατηρήσουμε τα ΔΠΧ των μαθητών (και των γονέων / κηδεμόνων του εάν ο υποψήφιος είναι
ανήλικος), για όσο χρόνο απαιτείται για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαφοράς ή διαιτησίας,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται κάτι άλλο από το νόμο.
Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων στις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας LAAS ή NOCN, διατηρούνται από τους
αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης επ’ αόριστον, για την τεκμηρίωση των πιστοποιήσεων.
7. Τα δικαιώματα σας στα ΔΠΧ
Τα δικαιώματα που έχετε, ανάλογα με τον σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας των ΔΠ και σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), είναι τα εξής: δικαίωμα
πρόσβασης στα ΔΠΧ σας, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα ΔΠΧ σας, και σε ορισμένες περιπτώσεις δικαίωμα
διαγραφής των ΔΠΧ σας (π.χ. όταν τα ΔΠΧ δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν).
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό ή και να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ σας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις διατηρούμε τα ΔΠΧ σας μόνο υπό προϋποθέσεις.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεση σας όποτε επιθυμείτε για οποιονδήποτε από τους σκοπούς
επεξεργασίας για τους οποίους συναινέσατε. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε
στην συναίνεση σας πριν την ανάκληση της.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
………………………………………………………..…….. Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
………………..………….…. (τόπος), ……../…….. / 20….…..
Ο Υποψήφιος / Οι Γονείς ή Κηδεμόνες του Υποψηφίου

(Υπογραφή και ονοματεπώνυμο)
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