
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον 
οργανισμό die Berater® (στο εξής «εμείς»). Παρακάτω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά σε συμμόρφωση με τους σχετικά εφαρμοστέους κανόνες και ιδιαίτερα τον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων1 (Ε.Ε.) - στο εξής GDPR -  και την 
αυστριακή νομοθεσία Datenschutzgesetz2 (DSG). 

 

Γενικές πληροφορίες: 

Ο υπεύθυνος οργανισμός για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο ακόλουθος: 

die Berater Unternehmensberatungs GmbH 
Wipplingerstrasse 32/23-25, 1010 Βιέννη – Αυστρία 
Tηλ.: +43 1 532 45 45-0; Fax: +43 1 532 45 45-1145 

 
E-Mail: office@dieberater.com 

 

Επεξεργασία δεδομένων: 

1. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους κατωτέρω λόγους: 

Α. Εγγραφή και συμμετοχή στα courses 

Β. Παρακολούθηση υλοποίησης δραστηριοτήτων στα courses 

Γ. Διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων 

Δ. Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αφορούν στην βιντεογράφηση, στην 
παροχή πληροφοριών και αναφορών, όπως απαιτείται από την νομοθεσία. 

Επιπλέον, κατά την χρήση της online εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας: 

Ε. Ανάλυση χρήσης καθώς και βελτιστοποίηση και διασφάλιση της επίδοσης του 
website μας. 

ΣΤ. Παροχή ενός Login-περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μόνο εσείς έχετε 
πρόσβαση στο αρχείο σας. 

Ζ. Καταγραφή της εκ μέρους σας χρήσης της online πλατφόρμας, της ολοκλήρωσης 
ανατεθεισών ασκήσεων, της συμμετοχής σας σε εργαστήρια και των αποτελεσμάτων 
των test σας καθώς και της ανάθεσης και της καταγραφής των αναρτήσεών σας στο 

                                                           
1 You can access the General Data Protection Regulation (DSGVO) here. 
2 You can access the Data Protection Act (DSG) in its current version here. 

mailto:office@dieberater.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597


forum. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με μόνο σκοπό να προσφέρουμε το 
course στο οποίο συμμετέχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

2. Προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων: 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί αποκλειστικά από εσάς 
κατά τη φάση της εγγραφής σας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο course και 
την εγγραφή σας στην online πλατφόρμα ή την εκ μέρους σας παραχώρησή τους όπως 
αυτά προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση του course ή της online πλατφόρμας. 

3. Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στον αρ. 1, βασίζεται νομικά στα ακόλουθα: 

 Επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς 1Α, 1Β, 1Γ and 1Δ 

Η επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς είναι αναγκαία για την συνομολόγηση των όρων 
της εκ μέρους σας χρήσης του course και της συμμετοχής σας στην εξέταση (Αρ. 6 Abs 1 
lit b DSGVO). 

 Επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό 1Ε: 

Η επεξεργασία δεδομένων για αυτό το σκοπό εμπίπτει στο έννομο συμφέρον μας να 
διεκδικήσουμε ή να υπερασπιστούμε έννομες αξιώσεις (Αρ. 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

 Επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό 1ΣΤ: 

Η επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό βασίζεται στην αναγκαιότητα που επιβάλλει η 
υποχρέωσή μας να συμβαδίζουμε με νομικές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα το νομικό 
αρχείο, πληροφορίες και υποχρεώσεις αναφοράς (Αρ. 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

 Επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό 1 Ζ: 

Η επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να σας 
προσφέρουμε μία online πλατφόρμα, να διατηρήσουμε την επίδοσή της και να 
διαγράψουμε βλαπτικό περιεχόμενο, να προσφέρουμε αποκλειστική πρόσβαση σε εσάς 
όσον αφορά στο προφίλ σας καθώς και να προσφέρουμε το course με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Τέλος, για να ενσωματώσουμε ψηφιακά περιεχόμενα και αξιολογήσεις 
στα πλαίσια του course (Αρ. 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

4. Προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη: 

Έχουμε συμβληθεί με παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής που σαν αποστολή έχουν 
την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα του εργασιακού μας 
περιβάλλοντος. Έτσι, τα δεδομένα σας μπορεί να καταστούν διαθέσιμα σε εσάς για τους 
παραπάνω σκοπούς. Οι αναρτήσεις σας στο forum καθώς και οι πληροφορίες στην 
online πλατφόρμα μερικές φορές είναι ορατές σε άλλους χρήστες του course. 

Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο και για τον σκοπό 1Ε, ενδέχεται να προωθήσουμε 
τα προσωπικά σας δεδομένα σε νομικούς εκπροσώπους καθώς και δικαστήρια. Όπου 
κριθεί αναγκαίο και νομικά απαιτητό για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού 1ΣΤ, θα 
θέλαμε να προωθήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες αρχές ή τρίτα μέρη. 



Δεν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου 

5. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων: 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από εμάς μόνο για εύλογα αναγκαίο 
διάστημα και με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. 
Διατηρούμε με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο συντρέχουν τα 
θεσμικά χρονοδιαγράμματα διατήρησης (ιδιαίτερα η επταετής περίοδος σύμφωνα με το § 
212 UGB ) ή για όλη τη διάρκεια των περιοριστικών περιόδων κατά τις οποίες οι 
δυνητικές νόμιμες αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα πέραν αυτής της περιόδου, όπου και για όσο τα χρειαστούμε για την 
διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων αξιώσεων. 

6. Προαιρετικότητα παραχώρησης προσωπικών δεδομένων: 

Η εκ μέρους σας παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι βασικά προαιρετική. 
Στις περιπτώσεις όμως που δεν τα παρέχετε, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο 
course και – σε αυτή την περίπτωση – τα προσωπικά σας δεδομένα αρχειοθετούνται με 
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα αρχειοθετούντο εάν δεν είχατε συμμετάσχει στο course 

Για την ρύθμιση της προσωπικής σας πρόσβασης στην online πλατφόρμα, τα ακόλουθα 
δεδομένα είναι υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, username, email. Εάν αναρτήσετε 
οπουδήποτε αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
πλατφόρμα. Η παροχή άλλων προσωπικών δεδομένων στο προφίλ σας ή την 
πλατφόρμα είναι αποκλειστικά προαιρετική. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα επιπρόσθετα 
αυτά προσωπικά δεδομένα ανά πάσα στιγμή. 

 

Tα δικαιώματά σας: 

Which rights do you have after the applicable data protection regulations? 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας μετά την θέση σε εφαρμογή των κανόνων προστασίας 
τους; 

Έχετε το δικαίωμα να  

(i) να ενημερωθείτε από εμάς εάν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα 
και τί είδους δεδομένα και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων αυτών 
(Αρ. 15 GDPR), 

(ii) να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε προσωπικές πληροφορίες, να 
συμπληρώσουμε ή να διαγράψουμε εάν οι πληροφορίες αυτές είναι 
λάθος ή δεν έχουν τύχει επεξεργασίας σύμφωνα με την νομοθεσία (Αρ. 
16,17 GDPR), 

(iii) σε μερικές περιπτώσεις να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας 
των προσωπικών σας δεδομένων, 

(iv) in certain circumstances to obtain your data in a structured, common 
and machine-readable format or to transfer it to a third party (right to 
data portability, Art. 20 DSGVO) and υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να 
αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μία δομημένη, κοινή και 



ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή ή να τα μεταφέρετε σε τρίτο μέρος 
(δικαίωμα μεταφοράς, Αρ. 20 DSGVO) και 

(v) υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, να υποβάλετε ένσταση σε βάρος της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (Αρ. 21 GDPR). Εάν 
θέλετε να εξασκήσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα δικαιώματα, μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να καταχωρίσετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων της Αυστρίας (περισσότερα εδώ dsb.gv.at) ένα πιστεύετε ότι τα 
δικαιώματά σας τα σχετικά με την ιδιωτικότητά σας έχουν παραβιαστεί. 
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