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Ενημερωτικό σημείωμα ιδιωτικότητας αναφορικά με τη 

Διαπίστευση  

στις διοργανώσεις της Eurovision 

(και χρήση σχετικών ψηφιακών ενδοδικτυακών υπηρεσιών) 

 

Η EBU σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρακαλώ διαβάστε 

προσεκτικά τις κάτωθι πληροφορίες προκειμένου να ενημερωθείτε επακριβώς για το ποιοι 

είμαστε, γιατί και πώς συλλέγουμε, διαβιβάζουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας 

πληροφορίες και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Σκοπός 

 

Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών 

από την EBU όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Αccredion (https://ebu.accredion.com), τον 

λόγο για τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε, πώς τις χειριζόμαστε, να σας ενημερώσουμε για τα 

δικαιώματά σας και για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η ιδιωτικότητά σας.   

 

Σας αφορά από τη στιγμή που υποβάλλετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ηλεκτρονικά μέσω 

του Accredion, προκειμένου να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα 

όταν κάνετε αίτηση ή όταν λαμβάνετε ή υποβάλλετε πληροφορίες για την διαπίστευσή σας στις 

διοργανώσεις της Eurovision (“Εurovision Live Events”). 

 

Για να κάνετε αίτηση για διαπίστευση πρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας προσωπικό 

λογαριασμό στη διεύθυνση https://ebu.accredion.com/login. 

 

Η λογική με την οποία έχει δομηθεί η πλατφόρμα Accredion εστιάζει στον σκοπό της διαπίστευσής 

σας. Η EBU και ο/η Επικεφαλής της Αποστολής θα προσδιορίσουν τις δραστηριότητες 

επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών ανάλογα με το σκοπό που επικαλείστε όταν 

υποβάλλετε αίτηση για διαπίστευση μέσω του Accredion.  

 

Με τη δημιουργία και χρήση προσωπικού σας λογαριασμού στο Accredion, συγκατατίθεστε και 

αποδέχεστε την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο 

παρόν έγγραφο.  

 

2. Πεδίο Εφαρμογής 

 

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ("EBU"), λειτουργώντας ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Δεδομένων» και αναφερόμενη εφεξής ως «ΕΒU», «εμείς» ή  «των δικών μας» ή «εμάς», 

με έδρα στην οδό L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex (Γενεύη) Ελβετία,  και 

εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό καταχώρησης IDE CHE 

107.741.078, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες που αναφέρονται σε εσάς 

ως Υποκείμενο των Δεδομένων (“Data Subject”) σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση.   

https://ebu.accredion.com/login
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Ανάλογα με τη δεδομένη διοργάνωση της Eurovision, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας που θα τη 

φιλοξενήσει (εφεξής «Διοργανωτής» ή «Οικοδεσπότης» φορέας) μπορεί επίσης να λειτουργήσει 

ως «Συν-Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παράλληλα με την EBU.  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

3. Βάσει ποιου νομοθετικού πλαισίου συλλέγει η EBU προσωπικές πληροφορίες για εσάς; 

 

Συλλέγουμε πληροφορίες που σας αφορούν προκειμένου να σας ταυτοποιήσουμε στην εκδήλωση 

(εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») βάσει των εξής: 

 

1. Βάσει της εφαρμογής συγκεκριμένων συμβάσεων, των εφαρμοστέων κανόνων της EBU και των 

οδηγιών που έχουν δοθεί αναφορικά με τη συγκεκριμένη διοργάνωση,   

 

α) Διότι μία τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να διαχειριστούμε τη 

διαπίστευσή σας σύμφωνα με τους κανονισμούς διαπίστευσης της Eurovision, τους οποίους 

αποδεχτήκατε όταν υποβάλλατε την αίτησή σας 

 

 β) Διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή μίας σύμβασης, της οποίας 

αποτελείτε το ένα συμβαλλόμενο μέλος ή για την εφαρμογή των κανόνων ή οδηγιών της EBU 

για την εν λόγω διοργάνωση της Eurovision 

  

2. Βάσει του έννομου συμφέροντος της EBU και / ή του «Διοργανωτή» φορέα, 

 

α) Διότι μια τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης με 

τον οργανισμό που εκπροσωπείτε (λ.χ. έχετε άμεσο ή έμμεσο ρόλο στην οργάνωση ή παραγωγή 

μιας ζωντανής εκδήλωσης της Eurovision (προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται 

αναφορικά με τον ρόλο σας σε μια διοργάνωση), 

 

β) ή διότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την ορθή διαχείριση ορισμένων 

πτυχών της συμμετοχής ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην Eurovision και την οργάνωση / 

παραγωγή της Eurovision από τον «Διοργανωτή» φορέα και την EBU, περιλαμβανομένων 

θεμάτων ασφάλειας, όπως και συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών των διαγωνιζόμενων,  

οι οποίες πρόκειται να δημοσιοποιηθούν  

 

γ) λόγω των απαραίτητων λειτουργικών «cookies» (για περισσότερες πληροφορίες βλ. άρθρο ν. 

11). 

 

3. Βάσει της αναγκαιότητας συμμόρφωσης με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις, καθώς τέτοιες 

επεξεργασίες θεωρούνται απαραίτητες για την τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις τοπικές 

αρχές 

 

4. Βάσει της συγκατάθεσής σας για συγκεκριμένη επεξεργασία που δεν βασίζεται στα ανωτέρω νομικά 

ερείσματα. 

 



3 
 

Η εφαρμοστέα νομική βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών θα 

εξαρτηθεί από τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες και από το συγκεκριμένο πλαίσιο για το 

οποίο συλλέγονται. Εφόσον η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη δική σας 

συγκατάθεση, διατηρείτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε (τη συγκατάθεση) όποτε εσείς 

επιθυμείτε, χωρίς να επηρεάζετε την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας μέχρι εκείνη τη 

στιγμή.  

 

4. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η EBU; 

 

Πριν υποβάλλετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω του Accredion βεβαιωθείτε ότι το 

πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) δείχνει μια ασφαλή https ιστοσελίδα, όπως  

υποδεικνύεται από εικονίδιο κλειδαριάς στη γραμμή διεύθυνσης του browser. 

 

(i)      Πληροφορίες που μας παρέχετε στο Accredion: 

 

Σε ορισμένα σημεία του Accredion μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικές πληροφορίες 

(εφόσον συμφωνείτε), όπως όνομα και επίθετο, φωτογραφία, χώρα και κατηγορία διαπίστευσης, 

εταιρεία (εργοδότη), επάγγελμα ή καθήκοντα, φύλο (για την εθνική κριτική επιτροπή), 

ημερομηνία γέννησης, χώρα διαμονής, εθνικότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, (e-mail address), αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, με ημερομηνία λήξης και 

αρχή έκδοσης), διεύθυνση διαμονής στη φιλοξενούσα χώρα (όνομα ξενοδοχείου), ημερομηνία 

άφιξης και αναχώρησης από τη φιλοξενούσα πόλη, λεπτομέρειες πτήσεων, βιογραφικό και λοιπές 

προσωπικές πληροφορίες που τυχόν επιθυμείτε να δηλώσετε.  

 

(ii)        Πληροφορίες αρχείου καταγραφών:  

 

Λαμβάνουμε αρχείο καταγραφών για την πορεία της αίτησής σας (ημερομηνία υποβολής, 

επανεξέτασης και αλλαγών). Το αρχείο καταγραφών των αιτήσεων διατηρείται για 90 ημέρες 

μετά το πέρας της εκδήλωσης και κατόπιν διαγράφεται. 

 

(iii)       Cookies: Στο άρθρο 11 περιγράφεται λεπτομερώς πώς χρησιμοποιούνται τα cookies και τι 

είδους πληροφορίες συλλέγουν. 

 

Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

Δεν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες πληροφοριών που σας αφορούν 

(ευαίσθητα δεδομένα) εκτός εάν μας τις παρέχετε εσείς οικειοθελώς εφόσον θεωρείτε ότι είναι 

απαραίτητο να τις γνωρίζουμε για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση της εκδήλωσης ή εν όψει 

της παρουσία σας. Σε αυτές τις ειδικότερες κατηγορίες  ενδέχεται να περιλαμβάνονται 

πληροφορίες όπως τροφικές δυσανεξίες ή ειδικές ανάγκες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία κρίνετε σκόπιμο να γνωστοποιηθεί. 

 

5. Πώς χρησιμοποιούμε  τις προσωπικές σας πληροφορίες; 

 

Ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω αφορούν 

μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες Υποκειμένων (Data subjects). 
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To Accredion έχει δομηθεί βάσει του λειτουργικού σκοπού ή ρόλου που επικαλείται κάθε 

πρόσωπο/υποκείμενο. Η EBU προσδιορίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών 

πληροφοριών κατά περίπτωση βάσει του αντίστοιχου λειτουργικού σκοπού ή ρόλου που 

επικαλείται το πρόσωπο στο οποίο οι πληροφορίες αναφέρονται (σε κάθε ρόλο αντιστοιχούν 

συγκεκριμένα δικαιώματα π.χ. δικαίωμα πρόσκλησης στην Αποστολή, δικαίωμα θεώρησης των 

διαπιστεύσεων, δικαίωμα λήψης ενημερωτικών δελτίων κλπ.) 

 

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εφόσον απαιτείται 

και στον αναγκαίο βαθμό για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση:  

 

 Διαπίστευση και παρουσία σας σε διοργάνωση της Eurovision 

 

- Τη διαχείριση και επεξεργασία της αίτησής σας  για διαπίστευση (περιλαμβανομένης της 

θεώρησης και έγκρισης της αίτησής σας από τους Επικεφαλής της Αποστολής). 

- Την έκδοση και εκτύπωση της κάρτας διαπίστευσής σας.  

- Τυχόν θέματα που αφορούν την παρουσία σας στη Eurovision. 

- Την έγκριση ή άρνηση πρόσβασης σε κατόχους και αιτούμενους κάρτας διαπίστευσης σε 

χώρους της διοργάνωσης.  

- Την καταγραφή κάθε εισόδου και εξόδου σας από τους χώρους της διοργάνωσης κάθε 

φορά που «χτυπάτε» κάρτα, ανάλογα με τα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ.  

- Την έκδοση προσκλήσεων σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση βίζας.   

- Τη  διασφάλιση της ασφάλειας της διοργάνωσης για όλους.  

- Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων (εφόσον απαιτούνται) προς τις  τοπικές αρχές της 

φιλοξενούσας χώρας. 

 

 Οργάνωση και προετοιμασία της διοργάνωσης 

 

- Αποστολή ενημερώσεων όπως π.χ. των επίσημων ενημερωτικών δελτίων της EBU 

αναφορικά με τις διοργανώσεις της Eurovisiοn στις οποίες εμπλέκεστε.  

- Πρόσβαση και λήψη χρήσιμων και σημαντικών πληροφοριών για την αντίστοιχη 

διοργάνωση.  

- Υποστήριξη για τη συμπλήρωση των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων (forms) και 

την αποστολή πληροφοριών αναφορικά με τους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη 

διοργάνωση ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, το προσωπικό του φιλοξενούντος/Διοργανωτή 

φορέα, καλλιτέχνες/διαγωνιζόμενους, τραγούδια, ερμηνείες, κριτικές επιτροπές, 

διαμονή στην πόλη που φιλοξενεί τη Eurovision (περιλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον 

όλων των πληροφοριών και του υλικού που ζητείται μέσω στο Accredion, καθ’ όλη τη 

διάρκεια προετοιμασίας ενός τόσο μεγάλου γεγονότος όπως οι διοργανώσεις της 

Eurovision). 

- Αποστολή πληροφόρησης για το Accredion, την EBU και τις διοργανώσεις. 

- Επιμέλεια και εκτύπωση διαφόρων εγχειριδίων (handbooks) που διανέμονται επί τόπου 

κατά τη διοργάνωση (με ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για τους Επικεφαλής των 

Αποστολών, τους Υπεύθυνους Τύπου, τους συμμετέχοντες, το προσωπικό και τους 

καλλιτέχνες, στο μέτρο βέβαια του λογικού). 

- Ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας  μεταξύ  μελών των αποστολών, της EBU, του 

Διοργανωτή ραδιοτηλεοπτικού φορέα, των δημοσιογράφων και του Τύπου (στο βαθμό 

που κρίνεται χρήσιμο και αναγκαίο). 
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-  Οn line δημοσίευση πληροφοριών για τους διαγωνιζόμενους στη διοργάνωση της 

Eurovision. 

- Διαχείριση και λειτουργία του Accredion. 

 

Δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς που δεν 

προβλέπονται στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας παρά μόνο με βάση το ισχύον εκ 

του νόμου δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε πριν χρησιμοποιηθούν οι 

προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων που 

απαιτούν τη συναίνεσή σας, δεν θα προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων 

για άλλους σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή χωρίς αυτό να προβλέπεται από τον νόμο. 

 

 

 

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

6. Ποιος έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες; 

 

 

Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε Τρίτους 

 

Διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από το Accredion, στο μέτρο που είναι χρήσιμο 

και αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό για τον οποίο καταχωρήθηκαν,  και σύμφωνα με 

την παρούσα ενημέρωση ιδιωτικότητας, στους εξής αποδέκτες: 

 

- Στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα – οικοδεσπότη της διοργάνωσης  και στον Επικεφαλής της 

Αποστολής προκειμένου να δύναται να εξετάσει την αίτησή σας για διαπίστευση και να 

την επεξεργαστεί. 

- Στην εταιρία Scrn ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του Accredion. Σημειώνεται ότι  τα 

Προσωπικά σας Δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές «servers» των προμηθευτών 

της Scrn που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας (βλ. σημείο 8 της παρούσας δήλωσης).  

- Στους συνεργάτες και σε λοιπούς εμπλεκόμενους στη διοργάνωση ραδιοτηλεοπτικούς 

φορείς  στον βαθμό που κρίνεται χρήσιμο και αναγκαίο. 

- Στους φορείς που διαχειρίζονται την πρόσβαση στους χώρους της εν λόγω διοργάνωσης 

της Eurovision. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για διαπίστευση, όλα τα προσωπικά 

δεδομένα που συνελέγησαν από τα πρόσωπα που έλαβαν Διαπίστευση θα μεταφερθούν 

με ασφαλή τρόπο στο τοπικό σύστημα του αρμόδιου για τη διαπίστευση συνεργάτη, στον 

τόπο της διοργάνωσης.   

- Στις τοπικές αρχές της φιλοξενούσας τη διοργάνωση χώρας για λόγους ασφαλείας, σε 

κάθε αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική αρχή, κυβερνητικό όργανο, οργανισμό ή άλλο 

τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος, όπου χρειάζεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας 

δεδομένα σύμφωνα με α) επίσημη αίτηση βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ή 

κανονισμού β) για την άσκηση, απόδειξη και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας 

και γ) για την υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων σας όπως και κάθε άλλου 

προσώπου. 
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- Στον Τύπο και δημοσιογράφους (μόνο αναφορικά με τους διαγωνιζομένους – για την 

έκδοση Δελτίων Τύπου, στους Επικεφαλής Αποστολών ή Ομάδων, στους Υπεύθυνους 

Τύπου και για την έκδοση του εγχειριδίου της EBU, παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας). 

- Σε εταιρείες που παρέχουν εργαλεία για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και 

παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης. 

 

 

 Εκτός αν αναφέρεται παραπάνω, δεν θα διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτο 

μέρος και δεν θα τα αποκαλύψουμε δημοσίως, εκτός αν: 

 

-  τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται με τη δική σας συγκατάθεση 

-  είναι απαραίτητη για την οργάνωση και παραγωγή της διοργάνωσης για την οποία υποβάλλατε 

τις προσωπικές σας πληροφορίες 

-  επιβάλλεται για την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης (και/ή με τον οικοδεσπότη 

Ραδιοτηλεοπτικό φορέα/Εταίρο) και/ή τους Κανόνες 

-      βασίζεται στο νόμιμο δικαίωμά μας ή όπως αλλιώς επιβάλλεται από τον Κανονισμό ή από την 

αρμόδια Διοικητική ή Δικαστική Αρχή.  

 

 

 Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε άλλες χώρες: 

 

 Σημειώστε ότι σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε φορείς 

επεξεργασίας ή  σε τρίτους εκτός Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης, σε χώρες που δεν 

θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εγγυώνται την προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, θα εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία απαραίτητα μέτρα προστασίας των δεδομένων.  

   

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ή να ζητήσετε πληροφόρηση για 

την κοινοποίησή τους με μήνυμα  στη διεύθυνση privacy@ebu.ch. 

 

 

Άμεση Εμπορική Προώθηση (Direct marketing): 

 

Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς marketing 

χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τον νόμο.  

 

Οποτεδήποτε αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες εμπορικού ή 

προωθητικού περιεχομένου, μπορείτε χωρίς  καμία χρέωση ή αιτιολογία, να αποχωρήσετε από 

κάθε προωθητική καμπάνια και να αρνηθείτε οποιαδήποτε σχετική μελλοντική επεξεργασία των 

προσωπικών σας πληροφοριών στέλνοντας μήνυμα με θέμα «opt-out» στη διεύθυνση 

privacy@ebu.ch. 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία «opt-out» όπως περιγράφεται  σε κάθε 

προωθητικό μήνυμα που λαμβάνετε από εμάς.  

 

Σημειώστε ότι η αποχώρησή σας από την αποδοχή προωθητικών μηνυμάτων δεν συνεπάγεται 

ότι δεν θα λαμβάνετε πληροφορίες που αφορούν σε κάθε σύμβαση που έχετε τυχόν συνάψει μαζί 

μας.  

mailto:privacy@ebu.ch
mailto:privacy@ebu.ch
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7. Όχι αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων 

 

Δεν κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης 

της σκιαγράφησης του προφίλ σας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Σε τέτοια 

περίπτωση θα ενημερωθείτε για τον ακριβή λόγο πίσω από την απόφαση, καθώς και για την 

σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας για εσάς.  

 

  

8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η EBU τις προσωπικές σας πληροφορίες; 

 

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την 

επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή για όσο προβλέπεται από τον  Νόμο,  και σύμφωνα με τη 

θεσμοθετημένη περίοδο για τυχόν αιτήματα.  

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από το Accredion 90 ημέρες μετά το πέρας της 

διοργάνωσης της Eurovision, εκτός εάν εσείς έχετε ζητήσει να τα αποθηκεύσουμε, προκειμένου 

να διευκολύνετε την  αίτησή σας για διαπίστευση στην επόμενη Eurovision. 

 

 

9. Με ποιο τρόπο προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες η EBU; 

 

Οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε 

οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία,  τυχαία απώλεια ή καταστροφή, με 

τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. 

 

Το Accredion παρέχει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις συνήθεις 

πρακτικές που ακολουθούνται, με σκοπό τη διασφάλιση κατά  το βέλτιστο βαθμό των 

προσωπικών πληροφοριών υπό επεξεργασία.  

 

Εντούτοις, η ασφάλεια απαιτεί συνολική προσπάθεια, γι’ αυτό σας προτείνουμε να συμβάλλετε 

στο έργο μας, χρησιμοποιώντας ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και κρατώντας το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό για τον εαυτό σας.  

 

 

10. Παιδιά και Accredion 

 

Το Accredion δεν απευθύνεται σε ηλικίες κάτω των 16 ετών. Μόνο γονείς ή κηδεμόνες έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν για λογαριασμό των παιδιών τους προσωπικές πληροφορίες για το 

σκοπό της διαπίστευσης ή της συμμετοχή σε διοργάνωση της Εurovision.  

 

Αντίστοιχα, οι προσκλήσεις για διαπίστευση πρέπει να στέλνονται σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

που επιβεβαιωμένα ανήκουν (ή είναι προσβάσιμες) στους γονείς/κηδεμόνες, ούτως ώστε αυτοί 

να προχωρούν στη διαδικασία διαπίστευσης των παιδιών τους. Ο Επικεφαλής της Αποστολής 

είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του γονέα προκειμένου να παραβρεθεί 

το παιδί στη διοργάνωση. 
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Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι το παιδί σας μπορεί να έχει στείλει προσωπικές πληροφορίες 

χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, τότε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

privacy@ebu.ch.  

 

Όταν στείλετε το αίτημά σας παρακαλούμε να αναφέρετε ότι αφορά σε προσωπικές πληροφορίες 

υπό επεξεργασία για διοργάνωση της  Eurovision, και για ποια συγκεκριμένα διοργάνωση.  

 

 

11. Cookies 

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη 

συσκευή χρησιμοποιείτε, από τους ιστότοπους (websites) τους οποίους επισκέπτεστε. 

Χρησιμοποιούνται ευρέως για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιστοτόπων, 

καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες των ιστοτόπων. 

 

Γενικές πληροφορίες για τα cookies: 

 

Κατά την επίσκεψή σας στο δικτυακό τόπο Accredion, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτομάτως 

ορισμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας. Το Accredion χρησιμοποιεί τα cookies που υπάρχουν 

στη διεύθυνση https://accredion.com/privacy-policy/#cookies. 

 

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι εξωτερικές υπηρεσίες, μπορείτε 

να συμβουλευτείτε τη διεύθυνση: https://accredion.com/privacy-policy/#cookies, για  να δείτε 

τους αντίστοιχους ιστότοπους και την πολιτική απορρήτου.  

 

Πώς να εμποδίσετε την τοποθέτηση των cookies: 

 

Η πλειονότητα των προγραμμάτων περιήγησης επιτρέπουν έναν βαθμό ελέγχου στα 

περισσότερα cookies μέσω των επιλογών ρύθμισης που διαθέτουν. Για να ενημερωθείτε σχετικά 

με την παρεμπόδιση της τοποθέτησης cookies, συμβουλευτείτε τη διεύθυνση: 

http://www.allaboutcookies.org 

 

Πώς να διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies: 

  

Εάν θέλετε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies που τοποθετήθηκαν στον 

υπολογιστή σας, θα βρείτε στην πλειοψηφία των προγραμμάτων περιήγησης επιλογή πλήρους 

απενεργοποίησης της χρήσης τους ή επιλογή διαγραφής των cookies που τοποθετήθηκαν από 

συγκεκριμένους τομείς (domains) ή δικτυακούς τόπους. Για να μάθετε πώς να το κάνετε, 

πληκτρολογήστε μία από  τις κάτωθι σελίδας βοηθείας του προγράμματος περιήγησής σας: 

 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- Internet     Explorer:     http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-

manage- cookies#ie=ie-11-win-7 

- Firefox:http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US 

- Safari on IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

- Οpera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies 

mailto:privacy@ebu.ch
https://accredion.com/privacy-policy/#cookies
https://accredion.com/privacy-policy/#cookies
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265


9 
 

 

 

Προσοχή: εάν απενεργοποιηθούν τα cookies, το Accredion ενδεχομένως να μην δουλεύει σωστά, και κάποιες 

λειτουργίες του να μην είναι πια διαθέσιμες για εσάς.  

 

 

12. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων  

 

Σε ορισμένα πεδία του Accredion ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους 

τρίτων, οι οποίοι δεν υπόκεινται στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας.  

 

Αυτοί οι ιστότοποι θα διαθέτουν διαφορετική δήλωση περί απορρήτου  σχετικά με πληροφορίες 

που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς όταν τους επισκέπτεστε. Οι προσωπικές πληροφορίες 

που υποβάλλετε στους ανωτέρω ιστότοπους υπόκεινται στη δική τους πολιτική περί 

εμπιστευτικότητας.  Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προσεκτικά πριν δώσετε προσωπικές 

σας πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. 

 

 

13. Τα δικαιώματά σας 

 

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στον προσωπικό σας 

λογαριασμό του Accredion προκειμένου να προβείτε σε διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων από τις 

προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε, επίσης, να εκφράσετε την αντίρρησή σας ως προς την 

επεξεργασία ή να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία ή το προνόμιο του δικαιώματος 

φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο περί προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

Επικοινωνία: Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθείας μέσω του Accredion. Αν δεν 

τα καταφέρετε, παρακαλούμε να στείλετε ένα υπογεγραμμένο αίτημα με την φωτοτυπία της 

ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου σας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  privacy@ebu.ch ή με ταχυδρομείο στη διεύθυνση της EBU: 17A L’Ancienne-Route, 

1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland. 

 

Όταν στείλετε το αίτημά σας, παρακαλούμε σημειώστε ότι αφορά στις προσωπικές σας 

πληροφορίες, που τελούν υπό επεξεργασία στην πλατφόρμα Accredion στο πλαίσιο της  

διοργάνωσης της  Eurovision (και ποιας διοργάνωσης συγκεκριμένα). 

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να 

επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που είχατε δώσει στο 

παρελθόν. 

 

Θα θέλαμε ωστόσο να σας ενημερώσουμε ότι από τη στιγμή που θα διαγράψετε τις προσωπικές 

σας πληροφορίες από το Accredion κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης της Eurovision, η 

διαπίστευσή σας θα ακυρωθεί αυτομάτως και δεν θα σας επιτρέπεται πλέον η είσοδος στους 

χώρους που πραγματοποιείται η διοργάνωση. 

 

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή  

(ιδιαίτερα στο κράτος – μέλος της Ε.Ε. όπου διαμένετε ή εργάζεστε ή όπου έλαβε χώρα η 
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παράβαση) εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία  προσωπικών σας πληροφοριών που σας αφορούν 

παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.   

 

 

14. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

 

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ebu.ch για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των 

προσωπικών πληροφοριών σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, βάσει της ισχύουσας 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 

 

15. Εκπροσώπηση στη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έχουμε ορίσει την EBU UER AISBL, με έδρα την διεύθυνση: Avenue des Arts 56, 1000 Brussels, 

Belgium, ως εκπρόσωπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

16. Ενημέρωση και αναθεώρηση 

 

Η παρούσα ενημέρωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας ισχύει. Επιφυλασσόμαστε του 

δικαιώματός μας να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε 

τμήματα της δήλωσης, οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Ενδέχεται να 

χρειαστεί να ανανεώσουμε ή να τροποποιήσουμε το παρόν σύμφωνα με νέα χαρακτηριστικά του 

Accredion ή να εισάγουμε συγκεκριμένες προβλέψεις που να αναφέρονται σε συγκεκριμένη 

διοργάνωση της Eurovision. Σας συνιστούμε να ελέγχετε κατά περιόδους αυτήν τη σελίδα και να 

ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση, καθώς η συνέχεια της χρήσης της πλατφόρμας μετά 

την ανάρτηση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους όρους θα ερμηνεύεται ως αποδοχή τους.  

 

 

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το ebu.accredion.com.  

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου, 2018. 


