Όροι προστασίας δεδομένων
Ορισμός Υπηρεσίας
Το project ICARO είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus
+ (αριθμός έργου: 2017-1-ES01-KA202-038271), το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση
ανέργων σε δεξιότητες και ικανότητες που δεν αποκτώνται συνήθως μέσω της
τυπικής εκπαίδευσης, αλλά αυξάνουν τις πιθανότητες των ατόμων να βρούν εργασία
ή να βελτιωθούν επαγγελματικά. Αυτές οι δεξιότητες ονομάζονται « Οριζόντιες
Δεξιότητες» και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία στην εργασία
μακροπρόθεσμα, όπως τονίζεται σε μελέτες. Το πρόγραμμα Icaro επιζητά να
επαληθεύσει την απόκτηση τέτοιων οριζόντιων δεξιοτήτων.
Για να διαδώσει την πρόοδο και την πρωτοπορία του προγράμματος, έχει
δημιουργηθεί ένα Newsletter, το οποίο μπορεί να αποστέλλετε σε όλους εκείνους
που ενδιαφέρονται για τη θεματολογία του προγράμματος.
Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση φόρμας με τα βασικά δεδομένα
ώστε να γίνει διαχείριση των αποστολών.

Δεδομένα Ταυτότητας
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο ως το βαθμό που
απαιτείται ώστε να σας στέλνουμε το πληροφοριακό ενημερωτικό μας δελτίο σχετικά
με το πρόγραμμα: όνομα και επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση ( email ) και
προτιμώμενη γλώσσα.

Ποιος έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες πληροφορίες; Ποιος αποκαλύπτεται;
Οι δημόσιοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και Κατάρτισης
(Servicio Regional de Empleo y Formación -SEF) της Αυτόνομης Κοινότητας της
Περιφέρειας της Μούρθια, η οποία σχεδιάστηκε για να εργαστεί στο πρόγραμμα
ICARO, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων
στους διακομιστές μας ( servers).
Το αίτημα τους αποθηκεύεται και επεξεργάζεται στον διακομιστή Mailchimp, ως
παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών marketing (https://mailchimp.com).
Προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.

Πώς προστατεύονται και διασφαλίζονται τα δεδομένα σας ;
Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Απασχόλησης και Κατάρτισης (SEF) της Αυτόνομης
Κοινότητας της Μούρθια, πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι που
διορίστηκαν για το πρόγραμμα Icaro, χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη (username) και

κωδικό (password) καθώς και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με θέματα τεχνικά του
πληροφοριακού συστήματος. Η χρήση των διακομιστών, στους οποίους
αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα, συμμορφώνεται με τους κανονισμούς
ασφαλείας της Αυτόνομης Κοινότητας της Περιφέρειας της Μούρθια.
Εκτός από την Υπηρεσία Απασχόλησης και Κατάρτισης ( SEF ), μόνο η εταιρία
Mailchimp (https://mailchimp.com) έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ως
πάροχος της υπηρεσίας ηλεκτρονικού marketing. Η Mailchimp έχει πιστοποιήσει την
συμμόρφωση της με το πλαίσιο EU-U.S προστασίας της ιδιωτικότητας. Ασπίδα
Προστασίας αναλαμβάνει να υποβάλει τις λαμβάνουσες πληροφορίες από τα μέλη
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) στις εφαρμοστέες αρχές του Πλαισίου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Υπεύθυνος της βάσης δεδομένων του προγράμματος Icaro-softskills.eu είναι ο
Íñigo Magdaleno Blanco, Σύμβουλος της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Κατάρτισης
(SEF) της Αυτόνομης Κοινότητας της Περιφέρειας της Μούρθια.
Αν επιθυμείτε να ρωτήσετε ή να υποβάλλεται αίτημα για κάτι σχετικό με τις
πληροφορίες που έχετε υποβάλει, πηγαίνετε στη διεύθυνση ICAROSEF@carm.es
Στην περίπτωση αυτή το αίτημα σας θα σταλεί σε κάποιον υπάλληλο της
Περιφερειακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και Κατάρτισης, ο οποίος μπορεί να σας
απαντήσεις.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα τους διακομιστή μας. Αν
επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να
μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται, παρακαλούμε στείλτε μας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ICAROSEF@carm.es

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές
της Υπηρεσίας Απασχόλησης και Κατάρτισης (SEF) θα διαγράφονται μετά την πάροδο
δυο ετών.

Συνδρομή στη λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Icaro-softskills
Η υπηρεσία λίστας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ICARO σας επιτρέπει να
λαμβάνετε πληροφορίες για τις εξελίξεις και τα νέα του προγράμματος οριζόντιων
δεξιοτήτων του ICARO, Icaro-soft skills project.

Κάνοντας check στο κουτί επιλογής « Επιτρέπω στο Icaro-softskills.eu να προσθέσει
την ηλεκτρονική μου διεύθυνση στη λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων του
προγράμματος ICARO» στη φόρμα ερωτημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα
συλλέγονται στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Mailchimp
(https://mailchimp.com) και θα γίνουν μέρος του φακέλου « Ενημερωτικό δελτίο του
προγράμματος Icaro» στην Υπηρεσία Απασχόλησης και Κατάρτισης (SEF) της
Αυτόνομης Κοινότητας της Περιφέρειας της Μούρθια.
Μέσω του υπεύθυνου για τη βάση δεδομένων μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να
τροποποιήσετε τα δεδομένα σας. Συγκεκριμένα, εσείς μπορείτε :
• Να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
• Να τροποποιήσετε τη συνδρομή σας
• Να ακυρώσετε εντελώς την εγγραφή σας στο σύστημα

