1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η
PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη
του ιστοτόπου www.businesstalents.com σχετικά με την πολιτική
επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσων
εγγραφούν εθελοντικά σε αυτόν, ατομικά, ως καθηγητές ή
διαγωνιζόμενοι στον διαγωνισμό Business Talents τον οποίο
διοργανώνει η PRAXIS ή χρησιμοποιούν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
σε αυτόν τον ιστότοπο που περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση των
προσωπικών τους δεδομένων στην PRAXIS.
Η PRAXIS πληροφορεί τον διαγωνιζόμενο στον Business Talents, ότι
η παρούσα πολιτική περί προσωπικών δεδομένων πραγματεύεται
όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων στην οποία προβαίνει η PRAXIS ως υπεύθυνη του
διαγωνισμού μέσω του ιστοτόπου. Εάν ο χρήστης – μετά την
ανάγνωση του παρόντος εγγράφου - συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες, αυτό συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή εκ μέρους του
αυτής της πολιτικής για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να μην εγγραφεί ως διαγωνιζόμενος
στον Business Talents.
Ενημερώνουμε τον χρήστη ότι η επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων τελείται πάντα στα πλαίσια εφαρμογής της υφιστάμενης
νομοθεσίας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Έτσι, ως προσωπικό δεδομένο θα θεωρείται κάθε πληροφορία η
οποία αφορά ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα –
συμπεριλαμβανομένου
του
στοιχείου
του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και/ή της διεύθυνσης IP εφόσον ταυτοποιούν
αδιαμφισβήτητα τους ενδιαφερόμενους - και ως χρήστης, κάθε
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που θα
γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του στην PRAXIS μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συμπλήρωση της αίτησης
εγγραφής ως διαγωνιζόμενος στον Business Talents.
2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η PRAXIS ενημερώνει τον χρήστη για την επεξεργασία και την
ύπαρξη ενός αρχείου αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, το
οποίο ονομάζεται PROFYBTGR2013 για τους καθηγητές και

PARYBTGR2013 για τους διαγωνιζόμενους. Υπεύθυνος του αρχείου
αυτού είναι η PRAXIS, με έδρα στην Avenida de Felipe II, 1, 28280 El
Escorial, Ισπανία, σκοπός του οποίου είναι να έχει υπό τον έλεγχό
της και να γνωρίζει τους καθηγητές ή διαγωνιζόμενους στον
Business Talents καθώς και για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους,
να τους παράσχει πληροφορίες, έγγραφα, τεχνική υποστήριξη και
να φέρει σε πέρας κάθε τι απαραίτητο για την αίσια έκβαση του
διαγωνισμού.
3.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ
Η
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο της PRAXIS και του
Business Talents δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει προσωπικές
πληροφορίες προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτόν. Αυτή η
υποχρέωση υπάρχει μόνο για την πρόσβαση στον προσομοιωτή και
για συμμετοχή στον διαγωνισμό Business Talents που διοργανώνει η
PRAXIS.
Για τον σκοπό αυτόν, όποιος ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως
διαγωνιζόμενος στον Business Talents οφείλει να συμπληρώσει
στην αίτηση εγγραφής στον Business Talents τα προσωπικά
δεδομένα που ζητούνται από αυτήν.
Η PRAXIS δεν θα ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο που ενδιαφέρεται
να εγγραφεί στον Business Talents δεδομένα που τυγχάνουν ειδικής
προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο περί Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)
Ο χρήστης αποδέχεται επίσης τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο για το
άτομό του από την PRAXIS, κατά τις εκδηλώσεις παρουσίασης ή
κατά την εξέλιξη του Business Talents, που θα εκτεθούν στον ίδιο
τον ιστότοπο του διαγωνισμού και στα στοιχεία επικοινωνίας, όπως
το “hall of fame”, το “photocall” και άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα
μέσα που θα κάνουν λόγο ή θα ενημερώνουν σχετικά με την εξέλιξη
ή τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Ο χρήστης αποδέχεται επίσης ότι συγκεκριμένα γεγονότα ενδέχεται
να καλυφθούν από τα μέσα επικοινωνίας – τηλεοράσεις, εφημερίδες,
περιοδικά - και ότι η εικόνα του ενδέχεται να εμφανιστεί σε αυτά με
τη μορφή συνεντεύξεων ή εικόνων.

4. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί για να συμμετάσχει στον
Business Talents, οφείλει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να εγγραφεί
συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής και ότι με τον τρόπο αυτό
δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του για τη γνωστοποίηση των
προσωπικών του δεδομένων.
Τα δεδομένα που καταχωρούνται κατά την πραγματοποίηση της
εγγραφής θα περιληφθούν σε μια βάση δεδομένων, η οποία ανήκει
στην PRAXIS και θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της σχέσης
του χρήστη με τον Business Talents.
Η έννοια “διαχείριση της σχέσης του χρήστη με τον Business
Talents”, περιλαμβάνει τη δυνατότητα παραλαβής βραβείων,
πληροφοριών, γνωστοποιήσεων ή ειδήσεων σχετικά με την εξέλιξη
του διαγωνισμού Business Talents, δημοσίευσης των στοιχείων του
χρήστη ως διαγωνιζόμενου ή μέλους ομάδας η οποία συμμετέχει
στον τελικό ή της νικήτριας ομάδας, και/ή τη δυνατότητα
παραλαβής εμπορικών πληροφοριών.
Ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει μέρος στον Business Talents θα
μπορεί να λάβει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου
και/ή του απλού ταχυδρομείου που καταχώρησε κατά τη
συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής ή στις διευθύνσεις που θα
παραχωρήσει εκ των υστέρων, πληροφορίες με τις οποίες θα του
γνωστοποιείται η ιδιότητα του διαγωνιζόμενου, φιναλίστα, νικητή,
των βραβείων, πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες, οργανωτικά
θέματα, χρονοδιαγράμματα και εκθέσεις αποτελεσμάτων ή
κατάταξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την
επεξεργασία των δεδομένων του από την PRAXIS, οφείλει να μην
προβεί στη γνωστοποίηση ή αποστολή των προσωπικών του
δεδομένων σ’ αυτήν μέσω οποιουδήποτε μέσου, χωρίς εξαίρεση –
όπως, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εγγραφή με
συμπλήρωση αίτησης, απλό ταχυδρομείο...Η PRAXIS δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει – συνήθως κατά την
εγγραφή – τα προσωπικά δεδομένα από τον διαγωνιζόμενο στον
Business Talents, με συμπλήρωση αιτήσεων ή άλλα μέσα. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η PRAXIS θα περιλάβει στην αίτηση συλλογής
δεδομένων ένα ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται
όλοι οι όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

5. - ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Κατά την εγγραφή του χρήστη ως διαγωνιζόμενου στον Business
Talents, στον ιστότοπο www.businesstalents.com δημιουργείται
αυτόματα η πρόσβαση στον ιστότοπο με ένα όνομα χρήστη και έναν
κωδικό (κωδικοί πρόσβασης).
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να διαγραφεί όποτε το επιθυμεί. Αρκεί να
στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με επιβεβαίωση παραλαβής στη
διεύθυνση data@businesstalents.com ή μια επιστολή με απλό
ταχυδρομείο, μαζί με φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας, προς την PRAXIS HISPANIA S.L., στη διεύθυνση
Avenida de Felipe II, nº1, 28280 El Escorial (Ισπανία).
Η PRAXIS έχει δικαίωμα να διαγράψει και να ακυρώσει την
πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη – μονομερώς και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση ή άδεια του χρήστη - εφόσον αυτή έχει
βάσιμες υποψίες, με ίδια μέσα ή μετά από γνωστοποίηση από τρίτο,
ότι ο χρήστης διαπράττει πράξη παράνομη ή αντίθετη στους
κανόνες του διαγωνισμού.
6. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η PRAXIS έχει προγραμματίσει την πραγματοποίηση παραχωρήσεων
ή γνωστοποιήσεων δεδομένων στην οποία οφείλει να προβαίνει
σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για
την τήρηση των υποχρέωσεών της έναντι των Δημοσίων Αρχών,
όποτε αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε θέμα
και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Η PRAXIS θα παραχωρήσει επίσης στους χορηγούς του Business
Talents τα δεδομένα των χρηστών, εφόσον της ζητηθούν. Ο
χρήστης δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του για την παραχώρηση αυτή
με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
7 . - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η PRAXIS ενημερώνει τον χρήστη ότι η εταιρεία αναλαμβάνει την
ευθύνη και εγγυάται την εχεμύθεια, την ασφάλεια και την
επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο με βάση την

παρούσα πολιτική, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που θα
συλλέξει από τον χρήστη μέσω της αίτησης εγγραφής στον
ιστότοπο www.businesstalents.com. Δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη
για μεταγενέστερες επεξεργασίες και χρήσεις που θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν από τρίτους, παρόχους υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν
πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα λόγω της ίδιας τη φύσης των
υπηρεσιών που παρέχουν ή της άσκησης της δραστηριότητάς τους.
Επίσης Η PRAXIS δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για την
επεξεργασία δεδομένων που θα πραγματοποιήσουν τρίτοι, οι οποίοι
θα δημιουργήσουν υπερσυνδέσμους με την PRAXIS ούτε για τους
υπεύθυνους στους οποίους παραπέμπει η PRAXIS τους χρήστες μέσω
των υπερσυνδέσμων από τον ιστότοπό της.
8 . - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ
Η PRAXIS ενημερώνει τον χρήστη ότι, εκτός από την περίπτωση
ύπαρξης νόμιμα επικυρωθέντος πληρεξουσίου, κανένας χρήστης
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ταυτότητα άλλου ατόμου και να
γνωστοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα. Ο χρήστης οφείλει να
γνωρίζει ότι, όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
μπορεί να περιλάβει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν τον
ίδιο και τα οποία είναι ορθά, επικαιροποιημένα, ακριβή και αληθή.
Γι’ αυτό, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιαδήποτε βλάβη, άμεση και/ή έμμεση προκαλέσει σε τρίτους ή
στην PRAXIS από τη χρήση προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου ή
του
ίδιου
εφόσον
αυτά
είναι
ψευδή,
εσφαλμένα,
μη
επικαιροποιημένα, ακατάλληλα ή αδόκιμα. Επιπρόσθετα ο χρήστης,
ο οποίος θα γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα ενός τρίτου, θα
αναλάβει την ευθύνη έναντι αυτού σχετικά με την υποχρέωση
πληροφόρησης την οποία προβλέπει ο Νόμος όταν τα προσωπικά
δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και/ή
για τις συνέπειες της μη πληροφόρησής του.
9 . - ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Η PRAXIS πληροφορεί ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό του Business Talents άτομα ηλικίας μικρότερης των 17
ετών, μια και το Business Talents απευθύνεται αποκλειστικά σε
Φοιτητές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικών Κολλεγίων έως 27
ετών.

Η PRAXIS θα ενημερώσει τον χρήστη, προκειμένου να διαπιστώσει
ότι οι εγγεγραμμένοι διαγωνιζόμενοι φοιτούν σε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες Ιδρυμάτων και είναι κατά συνέπεια
μεγαλύτεροι από 17 ετών.
Η PRAXIS συνιστά στον διαγωνιζόμενο στον Business Talents
ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, να γνωστοποιήσει στους γονείς
του και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο οποίο φοιτά, ότι πρόκειται να
εγγραφεί ως διαγωνιζόμενος στο Business Talents, προκειμένου
αυτοί να του εξηγήσουν την πολιτική για την προστασία της
ιδιωτικής
ζωής
και
επεξεργασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα.
10 . - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένου ότι ο χρήστης είναι η μόνη πηγή πληροφοριών όσον
αφορά τα προσωπικά του δεδομένα, η PRAXIS τον παρακαλεί,
προκειμένου τα δεδομένα αυτά να είναι διαρκώς επικαιροποιημένα,
να γνωστοποιεί οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή τους μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση data@businesstalents.com ή
με απλή ταχυδρομική επιστολή με επιβεβαίωση παραλαβής, μαζί με
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, προς την PRAXIS
HISPANIA S.L., στη διεύθυνση Avenida de Felipe II, nº1, 28280 El
Escorial (Ισπανία).
11
.
ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗΣ,
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ,
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η PRAXIS ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει τη δυνατότητα άσκησης
του δικαιώματος πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης και
αντίκρουσης με γραπτό αίτημα απευθυνόμενο προς την PRAXIS
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιβεβαίωση παραλαβής
στη διεύθυνση data@businesstalents.com είτε με μια απλή
ταχυδρομική επιστολή, μαζί με φωτοαντίγραφο της αστυνομικής
του ταυτότητας, προς την PRAXIS HISPANIA S.L., στη διεύθυνση
Avenida de Felipe II, nº1, 28280 El Escorial (Ισπανία).
12 . - ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ενημερώνεται ο χρήστης για το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην
επεξεργασία των δεδομένων του για λήψη εμπορικών πληροφοριών

καθώς και για το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη
συγκατάθεση που έδωσε γι’ αυτό με απλή γνωστοποίηση της
βούλησής του στην PRAXIS.
Γι’ αυτό, ο διαγωνιζόμενος θα μπορεί να απευθύνει αίτημα
αντίκρουσης γραπτώς, απευθυνόμενο προς την PRAXIS, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιβεβαίωση παραλαβής στη
διεύθυνση data@businesstalents.com είτε με μια απλή ταχυδρομική
επιστολή, μαζί με φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας, προς την PRAXIS HISPANIA S.L., στη διεύθυνση
Avenida de Felipe II, nº1, 28280 El Escorial (Ισπανία).
13 . - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η PRAXIS ενημερώνει τον χρήστη ότι, σύμφωνα με το Νόμο περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των
προσωπικών του δεδομένων και να αποτρέψει την αλλοίωση,
απώλεια, επεξεργασία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά,
δεδομένης της τεχνολογίας, της φύσης των αποθηκευμένων
δεδομένων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, είτε πρόκειται
για τη δράση του ανθρώπου είτε της φύσης και ότι θα αποθηκεύσει
τα προσωπικά δεδομένα μόνο σε αρχεία που πληρούν τις
προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει ο Κανονισμός αναφορικά με την
ακεραιότητα και την ασφάλειά τους καθώς και αυτές των κέντρων
επεξεργασίας, χώρων, εξοπλισμού, συστημάτων και προγραμμάτων.
Παράλληλα η PRAXIS εγγυάται την τήρηση της υποχρέωσης
διαφύλαξης της επαγγελματικής εχεμύθειας αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα του χρήστη και την υποχρέωση αποθήκευσής
τους.
14 . - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Η PRAXIS υπενθυμίζει στο χρήστη ότι, εάν, μετά από την ανάγνωση
του παρόντος εγγράφου, συνεχίσει τη διαδικασία εγγραφής και
γνωστοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα στην PRAXIS, αυτό
συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή από μέρους του αυτής της πολιτικής
για την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων, περιλαμβανομένης της παραχώρησης των προσωπικών
του δεδομένων στους χορηγούς του διαγωνισμού Business Talents.

15 . - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα στοιχεία επικοινωνίας της PRAXIS βρίσκονται στον ιστότοπο
www.praxismmt.com και στην εταιρική της έδρα, επί της Avenida de
Felipe II, nº 1, 28280 El Escorial (Ισπανία).

