
Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα παρέχεται από 

την εταιρεία «ΑΓΑΠΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε (EVENTORA)», με σκοπό την έκδοση εισιτηρίων 

προτεραιότητας και τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια του προγράμματος «Είσαι Γυναίκα. 

Είσαι δύναμη!» της εταιρείας Novartis Hellas ΑΕΒΕ. Η διοργάνωση και διαχείριση του 

προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «BOLD OGILVY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

  

Το εκδοθέν εισιτήριο θα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο (link) στον οποίο θα πρέπει να 

συνδεθείτε κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που έχετε επιλέξει έτσι ώστε να μπορείτε να 

τα παρακολουθήσετε. Η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω εισιτηρίων και η συμμετοχή σας 

στα σεμινάρια, δεν περιλαμβάνει συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων πέραν 

της IP address των χρηστών που θα συνδέονται στην πλατφόρμα. Η διεύθυνση IP καθώς και 

ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποθηκεύονται, για τη 

διευκόλυνση της διάγνωσης προβλημάτων στον διακομιστή, τη διαχείριση του site και για 

τη βελτίωση των υπηρεσιών της πλατφόρμας και δε χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση μεμονωμένων επισκεπτών ή για την ταυτοποίησή τους. Επίσης, σας 

γνωστοποιούμε ότι το σεμινάριο θα αναμεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση στις λοιπές 

συμμετέχουσες. Δε θα υπάρχει μαγνητοσκόπηση/ηχογράφηση, ωστόσο, τυχόν παρεμβάσεις 

σας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μεταδοθούν ηχητικά στις απομακρυσμένες 

συμμετέχουσες. Ενδέχεται να σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων να απαντήσετε 

σε ερωτήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων αυτών ή την αξιολόγησή τους. Η 

συμμετοχή σας σε αυτά είναι απολύτως ελεύθερη και εθελοντική και ως εκ τούτου 

μπορείτε να συμμετέχετε μόνο εφόσον το επιθυμείτε. Εφόσον συμμετέχετε, θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε ότι οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες και δε θα υπάρχει δυνατότητα 

σύνδεσης των αποτελεσμάτων τους με συγκεκριμένες ερωτώμενες. Κατά τη διάρκεια των 

σεμιναρίων θα έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις προφορικώς ή γραπτώς. 

Τα γραπτά σχόλια ή οι ερωτήσεις σας θα διαγραφούν στο τέλος των σεμιναρίων.  

  

Διευκρινίζεται ότι η Novartis Hellas ΑΕΒΕ και BOLD OGILVY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, δε θα λάβει οποιασδήποτε μορφής δεδομένα παρά μόνο τον συνολικό 

αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Ενδέχεται να λάβει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των σεμιναρίων, ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά θα είναι ανώνυμοποιημένα 

και σε συγκεντρωτική μορφή.  

  

Για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την πλατφόρμα παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με 210 9287411. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προαναφερθέντα 

στοιχεία επικοινωνίας αφορούν μόνο θέματα τεχνικής υποστήριξης, η κλήση δε θα 

καταγράφεται και δε θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. 

 


