Ενημερωτικό έντυπο για την επεξεργασία απλών και ειδικών κατηγορικών προσωπικών
δεδομένων

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα απλά ή ειδικά
προσωπικά δεδομένα με σκοπό να προωθούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται για να
ολοκληρωθούν οι σπουδές σας. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται
με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) ή (ε) και για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών
κατηγοριών (ευαίσθητα) 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679). Τα προσωπικά σας
δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης καθ’ όλο το χρονικό
διάστημα των σπουδών σας και στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο αρχείο του τμήματος
όπου θα παραμείνουν για πάντα για λόγους εγκυρότητας των εγγράφων που σας έχουμε
εκδώσει όπως π.χ πτυχίο. Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών
σας δεδομένων θα είναι τα μέλη που συντελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εκπαίδευσή
σας όπως το εκπαιδευτικό προσωπικό ή τμήματα και υπηρεσίες που εμπλέκονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο στις παροχές απορρέουν από την φοιτητική σας ιδιότητα. Επίσης για
λόγους στατιστικούς μπορούν να διαβιβαστεί μέρος των προσωπικών σας δεδομένων όπως
π.χ η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, για να λάβετε μέρος σε μελέτες η
στατιστικές που αφορούν αποκλειστικά στις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και για
κανέναν άλλο σκοπό. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα
παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το
δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας,
αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών στη διεύθυνση Σκουραδάκη Αιμιλία skouradaki@materials.uoc.gr. Το
Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε
να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr.»

