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Γενικά 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) έχει εδραιωθεί ως ένα 

πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοί του αποτέλεσαν και αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της μεγάλης ακαδημαϊκής κοινότητάς του. Το Ο.Π.Α. δεσμεύεται να 

διαχειρίζεται τα δεδομένα τους σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία προστασίας δεδομένων. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Για να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας σε αυτή την ευρύτερη κοινότητα του 

Πανεπιστημίου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός λογαριασμού. Μέσω του 

λογαριασμού αυτού υποβάλλετε ένα πλήθος προσωπικών σας δεδομένων, η 

επεξεργασία των οποίων καθιστά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό 

για τα Προσωπικά Δεδομένα –ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και στον 

Ν.4624/2019 όπως ισχύει. 

Γενικότερα το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά 

δεδομένα και να διατηρεί έναν διαφανή τρόπο επεξεργασίας τους. Με την 

παρούσα πολιτική, στόχος μας είναι να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον 

οποίο διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων μας (alumni). 

Είδη δεδομένων  

Το σημαντικότερο μέρος των δεδομένων σας προέρχεται από τα στοιχεία που 

εσείς παρέχετε σε εμάς κατά την διαδικασία της συμπλήρωσης της φόρμας 

εγγραφής (και δημιουργίας του λογαριασμού σας ως alumni). Στην συνέχεια 

ακολουθεί διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων σας ώστε να πιστοποιηθεί ότι 

είστε απόφοιτος του Πανεπιστημίου μας, οπότε αυτομάτως ενεργοποιείται ο 

λογαριασμός σας. 

Τα δεδομένα που εμείς διατηρούμε εδώ είναι τα εξής: 

 Ονοματεπώνυμο (*) 

 Πατρώνυμο 

 Ημερομηνία γέννησης (*) 

 Email (*) 

 Τηλέφωνο σταθερό και κινητό 

 Ταχυδρομική Διεύθυνση 

 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ο.Π.Α. με την χρονολογία 
εγγραφής σας (*) 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ο.Π.Α. με την χρονολογία 
εγγραφής σας (*) 

 Τωρινή επαγγελματική σας ιδιότητα 

Τα στοιχεία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν, έτσι 
ώστε να μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι έχετε αποφοιτήσει από το ΟΠΑ και 
να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι 
προαιρετικά. 
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Σκοποί Επεξεργασίας των δεδομένων σας 

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο για λόγους 

υποστήριξής σας στην επαγγελματική σας ζωή και για την διατήρηση του 

δεσμού επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο. Αυτό περιλαμβάνει: 

 Την αποστολή ενημερωτικών ή άλλων εκδόσεων του Πανεπιστημίου 

 Την αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις 

 Την αποστολή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου 

 Την αποστολή ευκαιριών εργασίας αναλόγως εξειδίκευσης 

 Την διαχείριση των στοιχείων σας για την εξαγωγή στατιστικών 

δεδομένων που αφορούν τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου 

Για τα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, email και προπτυχιακό/μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών στο Ο.Π.Α. με την χρονολογία εγγραφής σας) δίνεται η 

δυνατότητα δημοσιοποίησής τους στην κλειστή κοινότητα των alumni για 

λόγους δικτύωσης με άλλους alumni και μόνο εφόσον εσείς το επιθυμείτε. 

Η επικοινωνία μαζί σας θα γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αν έχετε δηλώσει ταχυδρομική διεύθυνση και τηλεφωνικούς αριθμούς, μπορεί 

να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με αυτές τις μεθόδους για εξατομικευμένη 

πληροφόρηση. Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε εξατομικευμένες ενημερώσεις 

(με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο), ανάλογα με την επαγγελματική σας 

κατεύθυνση, ώστε να κάνουμε την επικοινωνία μαζί σας πιο αποτελεσματική. 

Να είστε σίγουροι ότι θα σεβαστούμε την όποια επιθυμία σας για την διακοπή ή 

τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα και με τα 

δικαιώματά σας όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 

Για οποιοδήποτε ερώτημα σας αναφορικά με την επικοινωνία μας μαζί σας 

μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω. 

Νομική βάση επεξεργασίας 

Για την διασφάλιση της νομιμότητας στην εν λόγω επεξεργασία απαιτείται η 

δήλωση συγκατάθεσής σας και χωρίς αυτή τα στοιχεία σας δεν θα είναι 

δυνατό να υποβληθούν, για την αποφυγή οποιασδήποτε μη νόμιμης 

επεξεργασίας τους.  

Ανάκληση συγκατάθεσης 

Η δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί 

οποιαδήποτε στιγμή, εγγράφως με την αποστολή σχετικού εντύπου ή με 

ηλεκτρονικό τρόπο. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σε προηγούμενο χρόνο. 

Τα δικαιώματά σας  

Επισημαίνεται ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που έχετε καταχωρίσει. Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ασκήσετε 

ζητώντας αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό 

σας.  

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή αναληθών στοιχείων που σας 

αφορούν.  
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Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή το 

Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

τους σκοπούς της επεξεργασίας.  

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και μπορείτε να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή για 

λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη λήψη 

αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσετε οι αποφάσεις να 

λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. 

Αποδέκτες των δεδομένων σας 

Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, 

δεν υπάρχει ανάγκη διαβίβασης. Όμως αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να 

είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

κ.α., για τις οποίες το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εκδίδει και να αποστέλλει 

στατιστικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται. 

Οι Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 

2016/679. 

Προστασία Δεδομένων 

Εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτα 

μέρη (π.χ. υποστήριξη του website από τεχνική εταιρεία), διασφαλίζουμε ότι 

έχει καταγραφεί συμβατικά η υποχρέωση εχεμύθειας και προστασίας από την 

πλευρά του τρίτου μέρους. 

Δεν πωλούνται δεδομένα ή μοιράζονται αυτά σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε 

λόγο. 

Εάν παραστεί ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ δύο αποφοίτων (alumni), 

δεν θα δώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους πριν να ζητήσουμε την 

δική σας σχετική άδεια.  

Αναθεώρηση Πολιτικής  

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε αυτή την πολιτική. Εάν 

πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα σας ειδοποιήσουμε, 

στέλνοντάς σας μια ειδοποίηση στην κύρια διεύθυνση email που έχετε δηλώσει 

στο λογαριασμό σας ή με την ανάρτηση μιας εμφανούς ειδοποίησης στις 

σελίδες μας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ελέγχετε αυτή την πολιτική ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα για να ελέγχετε τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται σε 

αυτή. 

Εποπτική Αρχή 

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να 

επικοινωνείτε για την υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με 

ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εμπίπτουν στις 
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προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πατησίων 76, 10434 Αθήνα 

 

Αρμόδια Διεύθυνση του Πανεπιστημίου 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

Μαρία Λιάτσου  

Τηλ.: 210 8203407 

Email: alumni@aueb.gr 

 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

Μαρία Αντωνοπούλου 

Τηλ. : 210 8203135 

Email: dpo@aueb.gr 

http://www.dpa.gr/

