
Ενημέρωση για την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής Directors, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την για 

την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016):  

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της 

εφαρμογής είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠAIΘ). Για 

διοικητικά θέματα, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με:  

i. την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης για θέματα Δ.Ι.Ε.Κ.  

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ddvpros1@minedu.gov.gr  

ii. την αρμόδια Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης για θέματα Σ.Δ.Ε. στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο prosopikodeek@minedu.gov.gr   

2. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής 

ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών σε δομές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ. Η συμπλήρωση από 

τους ενδιαφερόμενους της ηλεκτρονικής αίτησης και η παροχή των αναφερόμενων 

στα αντίστοιχα πεδία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η 

τυχόν δε μη παροχή τους από το υποκείμενο των δεδομένων έχει ως συνέπεια την 

αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής 

δεν κοινοποιούνται από το ΥΠΑΙΘ σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει νόμιμη προς τούτο 

υποχρέωση.  

4.  Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή υποβάλουν 

αίτηση στο ΥΠΑΙΘ για την πρόσβασή τους στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της 

αίτησής τους, είτε με τη μορφή της παροχής επιβεβαίωσης αναφορικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων  από το ΥΠΑΙΘ, είτε της χορήγησης αντιγράφου των 

δεδομένων αυτών, 

Κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής ή εκτυπώσεων αιτήσεων 

συμμετοχής στην εφαρμογή, η οποία καθορίζεται με σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασκείται με τη 

δυνατότητα εξαγωγής σχετικής αναφοράς, σε εκτυπώσιμη μορφή, μέσω της 

εφαρμογής. 

5.  Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων για την προστασία των  

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το 
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δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

6.  Για τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται το ΥΠΑΙΘ, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με 

τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dpo@minedu.gov.gr . 
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