
  
Your personal data is going to be used exclusively by FORTH for the purpose of responding to the needs of 
organizing the «1st FORTH YouR Night». No further transfer or disclosure shall take place. Within this 
framework, FORTH may retain the aforementioned data no longer than it is necessary for the purposes for 
which the personal data are collected, unless further retention is required or provided by the law. 
ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: We shall keep your email address, only after  your consent, if you wish to  receive updates on  
other similar events, in the future. 
FORTH is compliant with all legal procedures in respect of personal data processing, as set out in the 
applicable European and national law, including the General Data Protection Regulation (EU/2016/679). 
We would like to inform you that you have the right to access, the right of information, correction, update, 
blocking and/or erasure of your personal data in accordance with the aforementioned EU Regulation and 
applicable national laws. In addition, you have the right to file a complaint with the Data Protection 
Authority (https://www.dpa.gr/). 
 To exercise your rights, you may contact the organizers of the event at forth_your_night@admin.forth.gr. 
If you would like to learn more about our privacy policy and your rights, you can visit our website 
(https://www.forth.gr). 
 

 
Τα προσωπικά δεδομένα σας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΙΤΕ για τις ανάγκες 
διοργάνωσης του «1st FORTH YouR Night». 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.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα κρατήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, μόνο εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας, 
προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για μελλοντικές αντίστοιχες διοργανώσεις. 
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 (https://www.dpa.gr/). 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές στο email: 

forth_your_night@admin.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). 
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