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Προστασία στοιχείων και προσωπικών δεδομένων 

Με βάση την ελληνική νομοθεσία που αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 
2472/1997: «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 
και Ν. 3471/2006: «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97») ακολουθώντας την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Council 
Directive ) 1995/46/CE της 24ης Οκτωβρίου 1995, που σχετίζεται με την προστασία φυσικών 
προσώπων, όσον αφορά στη μεταχείριση των προσωπικών δεδομένων και στην ελεύθερη 
διακίνηση των δεδομένων αυτών, καθώς και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 2002 και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2002/58/CE, σας ενημερώνουμε ότι τα 
προσωπικά δεδομένα που θα παραλάβουμε από εσάς θα είναι εμπιστευτικά και ενσωματωμένα 
στα αντίστοιχα αρχεία της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Yourvid Save 
Energy «YSE Concurso Europeo Energía Sostenible y Video Digital», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
για γενική διαχείριση, ανάπτυξη, marketing και αναφορές των υπηρεσιών μας και/ή των 
προϊόντων μας κατά τη διάρκεια και την ολοκλήρωση της σχέσης σας μαζί μας, με οποιοδήποτε 
τρόπο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός και αν μας ενημερώσετε για 
το αντίθετο. 

Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση (monitoring) 
και την αξιολόγηση του Διαγωνισμού και θα ελέγχονται από τους εταίρους του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Yourvid Save Energy. 

Αν μας δώσετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, αυτοί θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί και να έχουν 
συναινέσει στην παροχή των προσωπικών τους στοιχείων με έγγραφό τους, το οποίο και θα 
πρέπει να επισυνάψετε. 

Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση 
και αντίρρηση, στέλνοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση: Don Luis Lizama Ref. LOPD-CECE, C/ 
Marqués de Mondéjar núm. 29-31, 1ª Planta (28028) de Madrid, Spain, ή στέλνοντας e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: yse@cece.es  με θέμα «Privacy Policy» (=«Διαχείριση Προσωπικών 
Δεδομένων»). Θα ενημερωθούμε έτσι, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα διακινηθούν και δε 
θα χρησιμοποιηθούν για άλλα διαφημιστικά μέσα. 

Η ιστοσελίδα μας δεν περιλαμβάνει συνδέσμους που να επιτρέπουν την ανταλλαγή των 
προσωπικών σας στοιχείων με άλλες ιστοσελίδες ούτε αντιγράφει τις πληροφορίες που 
αποστέλλονται. 
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