
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) στο πλαίσιο διοργάνωσης της 

εκδήλωσης σταδιοδρομίας «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ», απευθύνει πρόσκληση 

συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς 

τελειόφοιτους φοιτητές, απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος ή επιμορφούμενους των προγραμμάτων 

ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ, με στόχο να εξασφαλίσει την διασύνδεσή τους με εκπροσώπους 

μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών από διάφορους 

κλάδους. Η εκδήλωση θα αποκτήσει δημοσιότητα και για τον λόγο αυτό θα 

μαγνητοσκοπηθεί ή/και θα καλυφθεί φωτογραφικά. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή της 

σχετικής δήλωσης. Με την δήλωση αυτή υποβάλλετε ένα πλήθος προσωπικών 

δεδομένων που σας αφορούν, η επεξεργασία των οποίων καθιστά το Ο.Π.Α. 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για τα 

Προσωπικά Δεδομένα - ΓΚΠΔ (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 και στον Ν.4624/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Είδη δεδομένων 

Το Ο.Π.Α. συλλέγει επεξεργάζεται και διαβιβάζει σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένα σας, 

που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επίθετο, 

ημερομηνία γέννησης, φύλο, κινητό τηλέφωνο και email), στοιχεία εκπλήρωσης 

στρατιωτικών υποχρεώσεων (όπου εφαρμόζεται), δεδομένα εκπαίδευσης (ιδιότητα, 

κατηγορία φοιτητή, τμήμα προπτυχιακών σπουδών ΟΠΑ, πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

σπουδών (ΠΜΣ) ΟΠΑ, πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ), δεδομένα εργασιακής κατάστασης 

(ανενεργός, άνεργος, εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος) και ψηφιακό αρχείο του 

βιογραφικού σας σημειώματος. 

Επίσης ενδέχεται να προκύψει φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό που θα 

αντληθεί από την ημέρα και στον χώρο της εκδήλωσης. 

Σκοπός επεξεργασίας 

Το Ο.Π.Α. επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης «Ημέρες Καριέρας» και μέχρι την επόμενη διοργάνωση, με 

σκοπό να εξασφαλίσει για τους τελειόφοιτους, απόφοιτους και επιμορφούμενούς του, 

την επικοινωνία με επιχειρήσεις και οργανισμούς και έχει ως απώτερο στόχο την 

διευκόλυνσή τους στην διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Ταυτόχρονα εφόσον το 

επιθυμείτε διατηρεί τα δεδομένα αλληλογραφίας σας για να σας παρέχει ενημέρωση 

για επόμενες δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα συλλεχθεί φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό 

υλικό με σκοπό την δημοσιότητα της εκδήλωσης. Το υλικό αυτό ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς λόγους από το Πανεπιστήμιο ως προσθήκη σε 

δελτία τύπου, καταχωρίσεις στην τηλεόραση, στον τύπο, στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου ή στα κοινωνικά δίκτυα του. 

Διάρκεια επεξεργασίας 

Τα δεδομένα σας αυτά, θα διατηρηθούν για την κάλυψη των παραπάνω σκοπών 

μέχρι την επόμενη ετήσια διοργάνωση και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση 

προφίλ με αυτοματοποιημένο τρόπο.  

Αποδέκτες των δεδομένων 

Αποδέκτες των δεδομένων σας θα είναι οι Επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που έχουν 

δηλώσει συμμετοχή στην δράση «Ημέρες Καριέρας». Όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες 



αλλά και όσες συνεργαζόμενες με το Γραφείο Διασύνδεσης εταιρείες υποβάλλουν 

σχετικό αίτημα για την χορήγηση πρόσβασης σε διάστημα ενός ημερολογιακού έτους 

από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα αποκτούν πρόσβαση στο βιογραφικά που 

υποβάλατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

Νομική βάση επεξεργασίας 

Για την διασφάλιση της νομιμότητας στην εν λόγω επεξεργασία απαιτείται η δήλωση 

συγκατάθεσής σας και χωρίς αυτή τα στοιχεία σας δεν θα είναι δυνατό να 

υποβληθούν, για την αποφυγή οποιασδήποτε μη νόμιμης επεξεργασίας τους.  

Διακριτή συγκατάθεση θα απαιτηθεί για την επεξεργασία φωτογραφιών ή άλλου 

οπτικοακουστικού υλικού που σας απεικονίζει ως κεντρικό πρόσωπο και θα 

παραμείνει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της από εσάς. 

Ανάκληση συγκατάθεσης 

Η δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί 

οποιαδήποτε στιγμή, εγγράφως με την αποστολή σχετικού εντύπου ή με ηλεκτρονικό 

τρόπο. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση σε προηγούμενο χρόνο. 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 

Υποβάλλοντας την δήλωση συμμετοχής στην δράση και δεδομένου ότι αυτό σας 

καθιστά υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα της 

ενημέρωσης κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο έχει συνταχθεί το 

παρόν.  

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και έχετε καταχωρίσει, το 

οποίο μπορείτε να ασκήσετε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ, μέσω 

της ηλεκτρονικής πρόσβασής σας στην πλατφόρμα.   

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ασκήσετε και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών 

στοιχείων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν. 

Επίσης έχετε το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) των δεδομένων σας, το 

οποίο μπορείτε να ασκήσετε με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, η οποία 

αποτελεί την νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Εποπτική Αρχή 

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την 

υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 

αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(www.dpa.gr). 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων: 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πατησίων 76, 10434 Αθήνα 

Αρμόδια Διεύθυνση: 

Ο.Π.Α., Γραφείο Διασύνδεσης  - Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την 

Αγορά Εργασίας  

Διεύθυνση: Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας, 104 34 Αθήνα 

Όνομα: Κούκης Βίκτωρας, Παναγιωτίδου Αγγελική 

Τηλ.: 210 8203 819, 210 8203 825,  

Email: career@aueb.gr 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: 

Μαρία Αντωνοπούλου 

Τηλ. : 210 8203135 

Email: dpo@aueb.gr 

http://www.dpa.gr/
mailto:career@aueb.gr

