
Όροι & Προϋποθέσεις 

Πολιτική Απορρήτου και συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων 

Τα δεδομένα  συλλέγονται κι επεξεργάζονται μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί  σας  
σχετικά με το αίτημά σας.    
Ποτέ δεν δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρά μόνο το  ονοματεπώνυμο 
των συμμετεχόντων όταν αναρτώνται τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες  από διαγωνισμούς.  
Αν δεν το επιθυμείτε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο 
info@youthmusicawards 
 
Σχετική νομοθεσία Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη  
εθνική  και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων των χρηστών 
 
Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)  
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος  και για ποιους λόγους: 
  
Παρακολούθηση επισκεψιμότητας . Aυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics 
(GA) για την παρακολούθηση της  αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα  
δεδομένα για να καθορίσουμε τον  αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό 
 μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα  τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις  
ιστοσελίδες μας και για να δούμε  τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο. 
Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το   
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές   
τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά, όμως δύναται να καταγράφει η διεύθυνση  IP  
του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας   
αναγνώριση σε περίπτωση νομικής μας κάλυψης. 
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.  
 
Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει   
τον GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες  αυτού του 
 ιστότοπου.    
 
Φόρμες Επικοινωνίας, Αιτήσεις Συμμετοχής και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη  φόρμα επικοινωνίας ή σε οποιαδ
ήποτε άλλη εσωτερική φόρμα στις σελίδες όπως την  «Αίτηση Συμμετοχής»,   
τα δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο σχετικά με το αίτημά  σας. Για το λόγο αυτό  
συλλέγουμε στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο,  email, fb, 
instagram κ.α. Τα στοιχεία από τις φόρμες επικοινωνίας  αποθηκεύονται και εκτός server σε Excel για 2 χρόνια
 καθώς τηρούνται όλες οι μέθοδοι  προστασίας από παραβίαση.  

Η ιστοσελίδα  μας φιλοξενείται στην πλατφόρμα Wix.com.  Η Wix.com μας παρέχει την  ηλεκτρονική πλατ
φόρμα που μας επιτρέπει να μοιραστούμε μαζί σας τις  

πληροφορίες και  τις Υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα σας μπορούν να αποθηκευτούν μέσω της  



αποθήκευσης  δεδομένων της Wix.com, των βάσεων δεδομένων και των γενικών εφαρμογών 
 Wix.com. Αποθηκεύουν τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές πίσω από ένα τείχος προστασίας. 
Όταν κάνετε μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή όταν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της   
ηλεκτρονικής φόρμας μας, θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας για τους λόγους που   
αναφέρονται παραπάνω για 2 χρόνια σε σκληρό δίσκο.  
 

Οι εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε   

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ  μέρους μας. 
Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται  με τη νομοθεσία  
που ορίζεται παραπάνω.   • Google   •  Η Microsoft   • Jot form  
 

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο   

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, η  διεύθυνση ηλεκτρ
ονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε θα  χρησιμοποιηθεί για  ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα και τις αλ
λαγές των δράσεών μας και μόνο.   Εάν είστε κάτω των 16 ετών,ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των 
γονέων πριν  συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Κοινοποίηση Social Plug‐ins Στον ιστότοπό μας τοποθετούμε –σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ –
Social Plug‐ins από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Istagram,   προκειμένου ο ιστότοπός μας να γίνει πιο  
γνωστός. Αυτός ο εμπορικός   σκοπός πρέπει να θεωρηθεί ως έννομο συμφέρον σύμφωνα με την διάταξη του  
ΓΚΠΔ. Η ευθύνη για αυτήν την συμβατή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων λειτουργία πρέπει να δ
ιασφαλίζεται από τους αντίστοιχους   παρόχους.  
Η ενσωμάτωση των plugins από εμάς γίνεται μέσω της λεγόμενης   μεθόδου «διπλού κλικ» για τον καλύτερο δυ
νατό τρόπο προστασίας των   επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.  
 

Πολιτική Cookies 
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη μας στον  ιστότοπό μας και να θυ
μόμαστε δεδομένα σε μια λίστα επιθυμιών, αριθμό επισκεπτών  στον ιστότοπό μας και σε μια σελίδα.  

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που  αποθηκεύονται σε ένα πρόγραμμα 
περιήγησης επισκεπτών ιστότοπου, συνήθως  χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τις κινήσεις τους και τις 
ενέργειές τους σε έναν  ιστότοπο.  Υπάρχουν δύο τύποι cookies:  

Περιεχόμενα (προσωρινά)cookies: Αυτά τα cookies διαγράφονται όταν κλείνετε το  πρόγραμμα  
περιήγησης και δεν συλλέγετε πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Συνήθως  αποθηκεύουν  
πληροφορίες με τη μορφή αναγνωριστικού μιας περιόδου σύνδεσης που δεν  αναγνωρίζει  
προσωπικά τον χρήστη.  
Μόνιμα (μόνιμα ή αποθηκευμένα)cookies: Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό  σας δίσκο μέχρι να λ
ήξουν (δηλ. Βασίζονται σε μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης) ή μέχρι  να τα  
διαγράψετε. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών  αναγνώρισης  
σχετικά με το χρήστη, όπως συμπεριφορά πλοήγησης στο Web ή προτιμήσεις  χρήστη για  
συγκεκριμένο ιστότοπο.  
Take a look at the table below to view which cookies Wix places on Wix sites:  
 



Cookie name Life span Purpose 

svSession Persistent 
Identifies unique visitors and tracks a 
visitor’s sessions on a site 

hs Session Security 

XSRF-TOKEN Persistent Security 

smSession 
Persistent (Two 
weeks) Identifies logged in site members 

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random 
series of numbers and letters) Persistent Security 

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a 
random series of numbers and letters) Persistent Security 

 

Παραβιάσεις δεδομένων 
Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του   
ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων εντός 72 
ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που  αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη
 έχουν κλαπεί.  
 
Διορθώστε ή διαγράψτε τα προσωπικά σας δεδομένα   
Αν θέλετε να διορθώσετε ή να διαγράψετε τυχόν προσωπικά στοιχεία που έχουμε σχετικά  με εσάς, μπορείτε να
 επικοινωνήσετε μαζί μας στο  info@youthmusicawards.gr 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι:  
H “Ethical Travel Kοι.Σ.Επ” , Χαριλάου Τρικούπη 6, Αθήνα, τηλ 0030 
6946033253. Ο Οργανισμός δεν έχει  υποχρέωση για διορισμό Data Protection 
Officer, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Ωστόσο,σύντομα θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση ενός εκ των στελεχών της.
    
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας 
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με τη νομοθεσία. Δεν θα  ενημερώσουμε  
ρητά τους χρήστες του ιστότοπου γι’ αυτές τις αλλαγές. Αντ 'αυτού, σας  συνιστούμε να  
ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.  
 
Όροι Χρήσης του Site 
Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει στους επισκέπτες όλες τις ενημερώσεις σχετικά με τις  δράσεις του οργανισμού κ
αι τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές.  
Το site www.youthmusicawards.gr ανήκει στις δράσεις του Οργανισμού Κοινωνικής και 
ΣυλλογικήςΩφέλειας  « Ethical Travel Κοι. Σ.Επ» με  Σκοπό την ανάπτυξη της Ηθικής εκπαίδευσης στα νέα 
παιδιά (καλλιτεχνική, συναισθηματική έκφραση) και την καλλιέργεια των ταλέντων τους για την οικοδόμηση 
μίας νέας δημιουργικής 
πραγματικότητας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση  της ιστοσελίδας μας, εγκρίνετε ότι έχετε  
διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσετε με αυτούς  τους Όρους.  
 
Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα; 
Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών ή να έχετε  την 



 συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.    
Διατήρηση του δικαιώματος αλλαγής προσφοράς   
Μπορούμε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξουμε τις υπηρεσίες ή τα  χαρακτηριστικά  
των υπηρεσιών που προσφέρουμε  ή να δημιουργήσουμε όρια για τις  υπηρεσίες. Μπορούμε να  
διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση στις υπηρεσίες στον  ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση  
και ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.   
Δίκαιου και επίλυση διαφορών   
Οι παρόντες Όροι, τα δικαιώματα και τα διορθωτικά μέτρα που παρέχονται στο παρόν, 
καθώς και οποιεσδήποτε και όλες οι αξιώσεις και διαφορές που σχετίζονται με τον  ιστότοπο,  
διέπονται, ερμηνεύονται και εκτελούνται από όλες τις απόψεις αποκλειστικά   σύμφωνα με τους  
εσωτερικούς ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας , χωρίς να τηρούνται οι  αρχές της  
σύγκρουσης των νόμων. Οι όροι αυτοί ισχύουν από: 1.03.2019 


