ERMIS-F Privacy Policy
Ποιοι Είμαστε
Το ERMIS-F είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα «Βελτίωση της
από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές
καταστροφές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Το ERMIS-F αναπτύσσει, στις τρεις περιφέρειες εφαρμογής του σε Κύπρο, Κρήτη, Β.
Αιγαίο, ένα σύστημα πληροφόρησης, προφύλαξης, και διαχείρισης κινδύνων φυσικών
καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας διαθέσιμες ψηφιακές
χαρτογραφικές πληροφορίες και με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και
μοντέλων μετατρέπει τη θεωρητική δυνατότητα για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια
υπηρεσία για όλους, ελεύθερα προσβάσιμη.
Προσωπικά Δεδομένα
Στο ERMIS-F είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων της ΕΕ. Τα προσωπικά σας
δεδομένα κατά συνέπεια θα διέπονται σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κανονισμό. Εάν
έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε
σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, είτε για την διόρθωση τους, μπορείτε να
στείλετε το αίτημα σας στο info@ermis-f.eu.
Αν και μπορείτε να πλοηγηθείτε στο διαδικτυακό τόπου του ERMIS-F χωρίς να δώσετε
οποιαδήποτε πληροφορία για το άτομο σας, εντούτοις είναι απαραίτητα κάποια -ελάχισταπροσωπικά δεδομένα για να σας δώσουμε πρόσβαση σε μερικά τμήματα του πόρταλ μας. Τα
δεδομένα αυτά, τα αντιμετωπίζουμε σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπική Δεδομένων μας.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Όταν εγγράφεστε για να γίνεται μέλος του δικτύου ERMIS-F ή όταν γίνεστε συνδρομητής στο
newsletter μας, σώζουμε πολύ περιορισμένα προσωπικά δεδομένα στο σύστημα μας. Οι
παρακάτω και μόνο πληροφορίες καταχωρούνται στην βάση δεδομένων του πόρταλ: όνομα,
επίθετο, e-mail. Καμία απολύτως πληροφορία για τα μέλη της υπηρεσίας δεν αποκαλύπτεται
δημόσια. Στις διάφορες εφαρμογές μας, μόνο το όνομα χρήστη (που εσείς έχετε επιλέξει)
είναι ορατό.
Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας?
Απευθείας εσείς, μας παρέχετε σχεδόν το σύνολο των δεδομένων που διατηρούμε.
Καταχωρούμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν εσείς:
•

Εγγράφεστε την διαδικτυακή πύλη ύλη ERMIS-F

•

Εθελοντικά συμπληρώνεται κάποιο ερωτηματολόγιο ή μας δίνεται την άποψη σας για
κάποια από τις εφαρμογές μας μέσω mail.

•

Όταν χρησιμοποιείται ή βλέπετε το πόρταλ μας, μέσω των cookies του φυλλομετρητή
σας.

Πως φυλάσσονται και πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα
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Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε φυλάσσονται με ασφάλεια για να παρέχουν στον
χρήστη:
•
•
•
•

Πρόσβαση στις λειτουργίες και τις εφαρμογές της υπηρεσίας ERMIS-F; στην
περίπτωση νέων λειτουργιών, οι χρήστες μας θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
Πρόσβαση στις εκδηλώσεις του ERMIS-F. Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις
λαμβάνουν σχετικά e-mailings.
Μηνιαία newsletters για τους συνδρομητές
Άλλα στοχευμένα mailings σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Ο ERMIS-F δεν αντιγράφει και δεν τροποποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες καθ’
οιονδήποτε τρόπο και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του πόρταλ ERMIS-F
και για τα newsletters. Το ERMIS-F δεν πρόκειται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας
δεδομένα σε τρίτα μέρη. Δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
για κανένα διαφημιστικό σκοπό.
Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται από την διαδικτυακή φόρμα «Προφίλ Χρήστη» ή άλλα
τμήματα των εφαρμογών μας, και φυλάσσονται με ασφάλεια στην βάση δεδομένων του
συστήματος μας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων
ενάντια σε πιθανή λάθος χρήση ή μη-εγκεκριμένη πρόσβαση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε
server υψηλής ασφάλειας (κανονικά πρέπει να μπει ο τύπος του server) με τακτικά αντίγραφα
ασφαλείας. Μόνο οι εξουδιοτημένοι διαχειριστές του ERMIS-F μπορούν να έχουν φυσική
παρουσία στους servers. Όλοι οι προσωπικοί κωδικοί είναι κρυπτογραφημένοι.
Πως να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει,
οποιαδήποτε στιγμή, να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους, και εάν είναι απαραίτητο να τα
διορθώσετε. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε συνδεθείτε στο προφίλ σας και διορθώστε
οτιδήποτε κρίνετε απαραίτητο. Επίσης όποτε το αποφασίσετε μπορείτε να διαγράψετε το
προφίλ σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία στην διόρθωση ή στην διαγραφή του profil σας,
επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ermis-f.eu.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να σταματήσετε να λαμβάνετε τα newsletter μας (πρέπει να το
έχετε ζητήσει για να τα λαμβάνετε), και όλα τα mail μας έχουν την επιλογή «επιθυμώ να μην
λαμβάνω».
Πολιτική προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοτόπων
Το πόρταλ ERMIS-F περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστοτόπους. Η πολιτική προσωπικών
δεδομένων μας ισχύει μόνο για την δική μας ιστοσελίδα/πόρταλ. Εάν κάνετε κλικ σε ένα
σύνδεσμο για να μεταφερθείτε σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, παρακαλούμε διαβάστε και την
δική τους πολιτική προσωπικών δεδομένων.
Επικοινωνία με την ιστοσελίδα του ERMIS-F
O ιστότοπος του ERMIS-F διαθέτει την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το
λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις
σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα. Όταν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, τα
προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο με σκοπό να σας σταλεί απάντηση. Εάν έχετε
ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών
προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Cookies
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Τα cookies είναι μια κοινή πρακτική που χρησιμοποιούν όλες οι σύγχρονες ιστοσελίδες. Τα
cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας, για να βελτιστοποιούν
την εμπειρία της πλοήγησης σας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
δείτε Άρθρο της Wikipedia για τα HTTP Cookies.
Τα cookies μας, και πως τα χρησιμοποιούμε
Εάν δημιουργήστε ένα λογαριασμό μαζί μας (εγγραφή στο πόρταλ ERMIS-F), τότε θα
χρησιμοποιήσουμε cookies για την διαδικασία εγγραφής και για την γενικότερη διαχείριση των
λειτουργιών που σχετίζονται με αυτή. Αυτά τα cookies συνήθως διαγράφονται όταν
αποσυνδεθείτε, εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παραμείνουν ώστε ο
φυλλομετρητής σας (browser) να θυμάται τις προτιμήσεις σας και μετά την αποσύνδεση σας.
Χρησιμοποιούμε cookies όταν είστε συνδεδεμένοι ώστε να μπορεί το σύστημα να θυμάται ότι
είστε συνδεδεμένοι. Αυτό προλαμβάνει από το να πρέπει να συνδεθείτε κάθε φορά που
επισκέπτεστε μια καινούργια σελίδα. Αυτά τα cookies συνήθως διαγράφονται όταν
αποσυνδέεστε, για να διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
κλειδωμένες λειτουργίες και δεδομένα όταν είστε συνδεδεμένος.
Το πόρταλ μας, προσφέρει δυνατότητα εγγραφής σε newletter ή σε mail, και τα cookies μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για να θυμάται το σύστημα ότι είστε ήδη εγγεγραμμένος και για το εάν
κάποια συγκεκριμένα newsletter/mail αφορούν μόνο εγγεγραμμένους ή χρήστες που έχουν
διακόψει την εγγραφή τους σε αυτά.
Απενεργοποίηση των cookies
Μπορείτε να αποκλείσετε την εγκατάσταση των cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του
φυλλομετρητή σας (δείτε τις οδηγίες βοήθειας του φυλλομετρητή σας για αυτό). Σας
επισημαίνουμε όμως, ότι απενεργοποιώντας τα cookies θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα του
πόρταλ, καθώς και πολλών άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των
cookies θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση κάποιων λειτουργιών και δυνατοτήτων
του πόρταλ. Προτείνεται να μην απενεργοποιείτε τα cookies.
Cookies τρίτων
Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε cookies από ασφαλείς τρίτους παρόχους.
Αυτό το πόρταλ χρησιμοποιεί Google Analytics που είναι η πιο διαδεδομένη και έγκυρη
υπηρεσία analytics στον παγκόσμιο ιστό, για να μας βοηθάει να καταλάβουμε πως
χρησιμοποιείτε το πόρταλ και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την
εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορεί να σημειώνουν δεδομένα όπως τον χρόνο που περνάτε
στο πόρταλ και τις σελίδες/εφαρμογές του που επισκέπτεστε πιο συχνά, έτσι ώστε να
δημιουργούμε περισσότερο αυτό το περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα Google Analytics cookies, δείτε την επίσημη ιστοσελίδα Google Analytics page.

ERMIS-F Disclaimer
Στο ERMIS-F διατηρούμε αυτό τον ιστότοπο/πόρταλ για να παρέχουμε δημόσια πρόσβαση
στο περιεχόμενο του και στις εφαρμογές του. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες που περιέχει
να είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς, κάτι που είναι σχεδόν ανέφικτο με τον ρυθμό που
προστίθενται νέα δεδομένα και αλλάζει η τεχνολογία και η επιστημονική γνώση. Εάν βρεθούν
δυσλειτουργίες ή και λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώνουμε. Παρόλα αυτά δεν
αποδεχόμαστε καμία ευθύνη (και αστική ευθύνη) σε σχέση με τα δεδομένα και την χρήση του
πόρταλ μας:
•

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το πόρταλ είναι για γενική χρήση, και για αυτό το
πόρταλ είναι δημόσια διαθέσιμο. Τα δεδομένα του πόρταλ έχουν συλλεχθεί από την
κοινοπραξία του ERMIS-F (στο εξής «ομάδα έργου»), και παρόλο που
προσπαθήσαμε να είναι επικαιροποιημένα και έγκυρα, δεν μπορούμε να παρέχουμε
οποιουδήποτε είδους διασφάλιση και εγγύηση, ρητά ή έμμεσα (σιωπηρά), και για
οποιοδήποτε σκοπό, για την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλόλητα ή
διαθεσιμότητα αναφορικά με το πόρταλ, τις εφαρμογές του (applications), τις
πληροφορίες, τις υπηρεσίες, και τα στοιχεία των πολυμέσων που παρέχονται ή
περιέχονται σε αυτό. Οποιαδήποτε χρήση δεδομένων ή εφαρμογών γίνεται
αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

•

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή
ζημία, συμπεριλαμβανομένων -χωρίς περιορισμό- έμμεσων ή παρεπόμενων
απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προέλθει από
την απώλεια δεδομένων ή κερδών που προέρχονται από ή σε σχέση με την χρήση
του πόρταλ ERMIS-F.

•

Επιπλέον η ομάδα έργου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ανάρτηση,
μήνυμα, αναφορά δημοσιευτεί από χρήστες της υπηρεσίας ERMIS-F σε
οποιαδήποτε από τις εφαρμογές της υπηρεσίας: Γεωπύλη, Βάση Γνώσης,
Πληθοπορισμός, Κοινωνικό Δίκτυο, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

•

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είναι το πόρταλ διαθέσιμο και να λειτουργεί
ομαλά. Εντούτοις η ομάδα έργου δεν μπορεί να αναλάβει –ούτε και να της
αποδοθούν- ευθύνες για κάποια προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του πόρταλ,
λόγω οποιοδήποτε τεχνικού λόγου που είναι εκτός του ελέγχου της.

•

Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες δυσλειτουργίες εξαιτίας τεχνικών
αστοχιών. Εντούτοις κάποια δεδομένα ή πληροφορίες στο πόρταλ μας μπορεί να
έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή φορμάτ αρχείων που περιέχουν σφάλματα
και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία μας δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί
κατά κάποιον τρόπο από προβλήματα τέτοιου είδους. Η ομάδα έργου του ERMIS-F
δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη, εάν παρουσιαστούν προβλήματα τέτοιου είδους,
ως αποτέλεσμα της χρήσης του πόρταλ ή των συνδέσμων του με εξωτερικές
ιστοσελίδες.

Η πληροφορίες στο πόρταλ ERMIS-F είναι:
•
•
•

γενικής χρήσης και δεν αφορούν ή απευθύνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάποιου
οργανισμού ή κάποιου προσώπου
δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ολοκληρωμένες, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
μερικές φορές οδηγούν σε εξωτερικούς ιστοτόπους: όπου η ομάδα έργου ERMIS-F
δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη, και το περιεχόμενο
τους δεν εκφράζει την ομάδα έργου.

•
•

δεν προσφέρουν επαγγελματικές ή και νομικές συμβουλές . Εάν θέλετε εξειδικευμένες
συμβουλές πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε ένα μηχανικό ή κάποιον έμπειρο
επαγγελματία με τα κατάλληλα προσόντα.
Σημειώστε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάποιο έγγραφο που είναι διαθέσιμο
διαδικτυακά αναπαράγει επακριβώς ένα επίσημο έγγραφο. Μόνο τα εκτυπωμένα και
υπογεγραμμένα έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να λογίζονται ως αυθεντικά.

Τα δεδομένα σε αυτό το πόρταλ παρέχονται «ως είναι» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
η κοινοπραξία ERMIS-F να φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη,
συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε διαταραχής, βλάβης ή ζημιάς
που μπορεί να προέλθει από την χρήση του πόρταλ ή των πληροφοριών του. Η κοινοπραξία
ERMIS-F, δεν εγγυάται, ρητά ή έμμεσα, και δεν αποδέχεται νομική ή άλλη ευθύνη για την
ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των δεδομένων, πληροφοριών, εφαρμογών ή
διαδικασιών που αναφέρονται στο πόρταλ, και δεν αποδέχεται ότι η χρήση τους μπορεί να
μην παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ενδιαφερόμενου.
Αναφορές και σύνδεσμοι
Η ομάδα έργου δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο προέρχεται από εξωτερικό
σύνδεσμο ή αναφέρεται σε παραπομπή, εκτός εάν είχε πλήρη γνώση για το παράνομο
περιεχόμενο και θα μπορούσε να αποτρέψει τους επισκέπτες του πόρταλ από το να δουν
αυτές τις σελίδες/περιεχόμενο. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προέρχεται
από την χρήση πληροφοριών που αναφέρονται στο πόρταλ, μόνο ο συντάκτης των
σχετικών ιστοσελίδων μπορεί να φέρει την ευθύνη, και σε καμία περίπτωση αυτός που
αναφέρει το σύνδεσμο προς αυτές τις ιστοσελίδες.
Μέσα από το πόρταλ του ERMIS-F, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες
δεν ελέγχονται από την ομάδα έργου. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στην φύση, το περιεχόμενο
και την διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων. Η παραπομπή οποιουδήποτε συνδέσμου δεν
προϋποθέτει σε καμιά περίπτωση ότι η ομάδα έργου προτείνει ή συμφωνεί με τις απόψεις
που εκφράζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες
Νομική Ισχύς της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης
Αυτό η Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης είναι μέρος του διαδικτυακού πόρταλ στο οποίο
βρίσκετε. Εάν παράγραφοι ή ανεξάρτητα τμήματα αυτής της δήλωσης δεν είναι νομικά ορθά
ή δεν είναι ορθά, δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο και η ισχύς των υπόλοιπων τμημάτων.
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