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ISACA ATHENS CHAPTER External Privacy Policy
1. Όροι Χρήσης
Η ιστοσελίδα www.isaca.gr δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων
Πληροφορικής που λειτουργεί ως παράρτημα του ISACA στην Ελλάδα (ISACA Athens
Chapter). Ο επισκέπτης-χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται
μέσω αυτής οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των
υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως
τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι
χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις
σελίδες της ιστοσελίδας. Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (εφεξής για
λόγους συντομίας ο Κάτοχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους
όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να
ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι
αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση
οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας.
2. Συλλογή προσωπικών στοιχείων
Ο Κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκεύσει προσωπικά στοιχεία τα οποία εσείς
του παραχωρήσατε οικειοθελώς.
3. Χρήση προσωπικών στοιχείων
Ο Κάτοχος της ιστοσελίδας δεν θα πουλήσει ή μεταβιβάσει με οιονδήποτε τα προσωπικά
στοιχεία που συλλέγει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (εκτός εάν αυτό απαιτείται από το
νόμο, δικαστική έρευνα ή εισαγγελική εντολή ή επείγουσες καταστάσεις). Αυτό σημαίνει
ότι ο Κάτοχος δεσμεύεται να μην αποκαλύψει το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνσης κατοικίας ή τους αριθμούς τηλεφώνου που
έχετε καταχωρήσει χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας σε τρίτα μέρη μη συγγενή
μ΄αυτόν. Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία
σε σωρευτική βάση για την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών και πληροφοριών που
αφορούν την ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να μοιραστεί τα
στοιχεία αυτά με συγγενής οργανισμούς (π.χ. ISACA) χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ο
Κάτοχος μπορεί να επιτρέψει σε τρίτα μέρη να εγγραφούν/ ή να έχουν πρόσβαση στην
ιστοσελίδα. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή πολιτική
αυτών των μερών και οι χρήστες της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχουν την πολιτική
εμπιστευτικότητας αυτού του μέρους πριν την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων.
4. Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες
Οι χρήστες θα βρουν στην ιστοσελίδα συνδέσμους που θα τους οδηγήσουν σε άλλες
ιστοσελίδες. Αυτές μπορεί να έχουν τη δική τους πολιτική εμπιστευτικότητας ή καμία
πολιτική. Η πολιτική του Κατόχου δεν έχει ισχύ για τις άλλες ιστοσελίδες. Ο Κάτοχος δεν
ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους
παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη
διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των
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δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη
σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.
Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας
και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
5. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και
Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε
να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια,
ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας
τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων
που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ).
Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην Ιστοσελίδα μας ή στο Δίκτυο γενικότερα
απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη /
επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
6. Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή
έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο Κάτοχος, ακόμη και εκείνες περί
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Ο Κάτοχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την
αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας,
ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών" ή άλλου "κακόβουλου λογισμικού", είτε πρόκειται για τη
ίδια την ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το
περιεχόμενο της. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι Η εφαρμογή των ανωτέρω για την
χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και
τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις,
ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και
του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί
αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να
ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία
τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα
αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια
δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα
Δικαστήρια Αθηνών.
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “4th ISACA
ATHENS CHAPTER CONFERENCE”
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής έχει επιπλέον δημιουργήσει την
ιστοσελίδα www.isacaathenschapterconference.gr για τα συνέδριά του. Επιπροσθέτως
των ανωτέρω, καθορίζονται τα εξής αναφορικά με την εν λόγω ιστοσελίδα:
7. Συλλογή και Χρήση προσωπικών στοιχείων
Για την εγγραφή στο συνέδριο “4th ISACA Athens Chapter Conference” έχει ενσωματωθεί
από τους συνδιοργανωτές στις φόρμες συμμετοχής η εξής Πολιτική:
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής και η Ελληνοαμερικανική Ένωση,
συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να επικοινωνεί με
τους εγγεγραμμένους για να παρέχει ενημέρωση για εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
προγράμματα και υπηρεσίες του, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών που προσφέρει. Οι πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή θα
αποθηκεύονται σε ψηφιακή ή / και φυσική μορφή και θα χρησιμοποιούνται μόνο για
τους σκοπούς που περιγράφονται εντός του κειμένου αυτού.
Οι εγγεγραμμένοι έχουν το δικαίωμα για εύλογη πρόσβαση στις προσωπικές τους
πληροφορίες που διαθέτει το Ινστιτούτο και η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ως
συνδιοργανωτής), να ζητήσουν αντίγραφο των εν λόγω πληροφοριών, και να
διορθωθούν, εάν είναι ανακριβείς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής στο secretary@isaca.gr και με την
Ελληνοαμερικανική Ένωση στο privacy@hau.gr.
Υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής σε φυσική μορφή ή κάνοντας κλικ στο "Υποβολή
Αίτησης" επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τη χρήση των
προσωπικών σας στοιχείων που περιγράφονται εντός του κειμένου αυτού.
Κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε να μοιράζονται
προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας (ονoματεπώνυμο, τηλέφωνο,
email) με τους χορηγούς του συνεδρίου.
Είμαι ενήμερος του δικαιώματός μου να μην αποδεχθώ τη συλλογή και τήρηση σε
απόρρητο αρχείο των προσωπικών μου δεδομένων και κατόπιν αυτού δηλώνω ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι αποδέχομαι τη συλλογή και τήρηση σε απόρρητο αρχείο των
προσωπικών μου δεδομένων. Επίσης δηλώνω και αποδέχομαι ρητώς και ανεπιφυλάκτως
τη γνωστοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων στον χορηγό του συνεδρίου “4th
ISACA Athens Chapter Conference” δηλώνοντας ρητά ότι διατηρώ το δικαίωμα να
εκφράσω τη μη αποδοχή μου για τη γνωστοποίηση αυτή.
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