
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης

Εντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

Το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  και  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Ερευνας  (εφεξής  ΕΛΚΕ)  σας  ενημερώνουν  ότι  το

Πανεπιστήμιο Κρήτης συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, απλά και ειδικών κατηγοριών, που δηλώσατε

για την υλοποίηση της προκείμενης σύμβασης, με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, στην οποία είσαστε συμβαλλόμενο

μέρος, και ιδίως για:

α) την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, με σκοπό

την υλοποίηση των έργων αυτών,

β) την έγκριση της σύναψης της παρούσας σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης,

γ)  τον έλεγχο,  την παρακολούθηση και  την επαλήθευση της εκτέλεσης της προκείμενης σύμβασης,  αφενός από τη

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (εφεξής ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ και από τους επιστημονικούς υπευθύνους,

αφετέρου από τις διαχειριστικές αρχές των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή από τα εντεταλμένα πρόσωπα

των φορέων χρηματοδότησης και το προσωπικό ελεγκτικών μηχανισμών που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με τη

νομοθεσία,

δ) την πληρωμή των αμοιβών που προβλέπονται  στη σύμβαση και  την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων και  των

νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών και κάθε άλλων κρατήσεων υπέρ τρίτων, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία,

ε)  την  επικοινωνία  με  το  υποκείμενο  των  προσωπικών  δεδομένων  για  κάθε  θέμα  που αφορά  στην  εκτέλεση  της

σύμβασης και μετά την λήξη αυτής,

στ) την διερεύνηση τυχόν ευθύνης ή τυχόν τελεσθεισών αξιόποινων πράξεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β  και 9 παρ. 2 (β) και (ζ) του

Γενικού Κανονισμού 2016/679.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα ισχύος της

σύμβασης και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών μετά τη λήξη της ισχύος της εκτός αν ασκηθούν νομικές αξιώσεις,

οπότε θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης  και ακολούθως θα διαγραφούν.

Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες

που  μεριμνούν  για  την  επικαιροποίηση  και  αναβάθμιση  του  λογισμικού  μισθοδοσίας  ή/και  του  συστήματος

μηχανοργάνωσης. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβασθούν στις αρμόδιες αρχές (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που ενεργούν

έλεγχο, παρακολούθηση και επαλήθευση για λογαριασμό του φορέα χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου

έχει συναφθεί η προκείμενη σύμβαση.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε

τη  δυνατότητα  να  ασκήσετε  το  δικαίωμα  πρόσβασης,  διόρθωσης,  επικαιροποίησης,  περιορισμού  της  επεξεργασίας,

αντίταξης  και  φορητότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού

Χαρακτήρα 2016/679. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη

διεύθυνση www.dpa.gr.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διεύθυνση info  @  elke  .  uoc  .  gr  .

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει  Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr.

Ενημερώθηκα 

Ημερομηνία: ………………………..

Ονοματεπώνυμο: ………………………….……………………...

Υπογραφή: …………………………..

Πρότυπο έντυπο ενημέρωσης Α: Επισυνάπτεται στις συμβάσεις που συνάπτει ο ΕΛΚΕ με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο πλαίσιο έργων,

συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών/τριών της Πρακτικής Ασκησης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης ‐ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου – Κτίριο Διοίκησης, Βούτες, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Κτίριο Διοίκησης Β2, Γάλλος, Τ.Κ. 74150 Ρέθυμνο

• e‐mail : info@elke.uoc.gr    • website : h^p://www.elke.uοc.gr


