Privacy Notice
Processing of any personal data (email and/or name) is carried out exclusively by FORTH for
the needs and purposes of this specific conference and will be deleted after the completion
of the webinar «Ancient DNA, Precision Medicine and Agriculture: Cutting Edge Post-Genomic
Applications».
FORTH is compliant with all legal procedures for the processing of personal data as defined by
the Regulation EU/2016/679 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and the applicable national laws.
We would like to inform you that you have the right to access, the right of information,
correction, update or even erasure of your aforementioned personal data in accordance with
the aforementioned EU Regulation and applicable national laws. We acknowledge also to you,
that you have the right to file a complaint to your national Data Protection Authority.
You have the right to withdraw your participation in this workshop and consent for the
processing of your personal data at any time.
To
exercise
your
rights,
you
emmanouela_linardaki@imbb.forth.gr

may

contact:

dvassou@imbb.forth.gr,

In order to receive further information on FORTH’s Privacy Policy you may visit our website
(www.forth.gr) or contact the FORTH Data Protection Officer at: dpo@admin.forth.gr.

Πολιτική απορρήτου
Τα προσωπικά δεδομένα σας (email ή/και όνομα) πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά από το ΙΤΕ για τις ανάγκες διοργάνωσης της ημερίδας «Ancient DNA, Precision
Medicine and Agriculture: Cutting Edge Post-Genomic Applications». Τα εν λόγω δεδομένα
δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕ δύναται να
διατηρεί τα προαναφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό για
τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν περεταίρω διατήρηση προβλέπεται ή απαιτείται από το
νόμο.
Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου. Θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης,
διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων
σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές της
ημερίδας στο email dvassou@imbb.forth.gr, emmanouela_linardaki@imbb.forth.gr
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο ΙΤΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του (https://www.forth.gr) ή να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr

