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ΕΕΒΕΖΕ

 Κανονισμός για την προστασία προσωπικών
δεδομένων
(General
Data
Protection
Regulation - GDPR)
 κανονισμός
της
ΕΕ
με
συμμόρφωση για τα κράτη-μέλη

Κανονισμός
για την
προστασία
προσωπικών
δεδομένων

υποχρεωτική

 αφορά την κυκλοφορία & επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 αφορά όλες τις περιπτώσεις αρχειοθέτησης
προσωπικών δεδομένων

 προστατεύει
προσώπων

τα

δικαιώματά

 διαβάστε τον κανονισμό στα ελληνικά

των

φυσικών

 Σκοπός:
ΕΕΒΕΖΕ

 Η ΕΕΒΕΖΕ διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα των μελών της καθώς και συμμετεχόντων σε
επιστημονικές της εκδηλώσεις με σκοπό την επιτέλεση
του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της ρόλου.
 Τρόπος:

Χρήση
προσωπικών
δεδομένων
από την
ΕΕΒΕΖΕ

 Τα δεδομένα διατηρούνται στα έντυπα και ηλεκτρονικά
αρχεία της ΕΕΒΕΖΕ από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
και
σε
καμία
περίπτωση
δεν
μεταβιβάζονται σε τρίτους.
 Διάρκεια:
 Τα δεδομένα διατηρούνται στα αρχεία μας έως ότου
ζητηθεί η διαγραφή τους από τον ενδιαφερόμενο.
 Στοιχεία που περιλαμβάνονται σε διοικητικά έγγραφα
(Πρακτικά, Καταστατικό), δεν είναι εφικτό να
διαγραφούν.

 Αρχεία:
ΕΕΒΕΖΕ

 Η ΕΕΒΕΖΕ διατηρεί αρχεία που αφορούν τη λειτουργία
της ως επιστημονική εταιρεία
 αιτήσεις εγγραφής μέλους
 συνημμένα βιογραφικά σημειώματα

Χρήση
προσωπικών
δεδομένων
από την
ΕΕΒΕΖΕ

 εγκρίσεις νέων μελών στο σχετικό Πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου
 κατάλογος μελών
 αρχείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας
 αιτήσεις εγγραφής & κατάλογοι συμμετεχόντων σε
επιστημονικές εκδηλώσεις
 πιστοποιητικά
εκδηλώσεις

συμμετεχόντων

σε

επιστημονικές

 αποδείξεις πληρωμών συνδρομών μελών & συμμετοχών
σε επιστημονικές εκδηλώσεις
 Πρακτικά
Διοικητικών
Συνελεύσεων, Εφορευτικών
κ.λπ. επίσημα έγγραφα

Συμβουλίων,
Γενικών
Επιτροπών, Καταστατικά

ΕΕΒΕΖΕ

 Επικοινωνία:
 Η ΕΕΒΕΖΕ επικοινωνεί μαζί σας, κυρίως μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Χρήση
προσωπικών
δεδομένων
από την
ΕΕΒΕΖΕ

 τακτικά
 για παροχή πληροφόρησης σχετικής με το
αντικείμενο της Επιστήμης Ζώων Εργαστηρίου
 για τακτοποίηση των συνδρομών σας

 περιστασιακά
 για προσωπική επικοινωνία σχετικά
επαγγελματικά/επιστημονικά θέματα

με

ΕΕΒΕΖΕ

Συγκατάθεση
χρήσης
προσωπικών
δεδομένων

 Για τα νέα μέλη (από 25/5/2018):
 Η αίτηση εγγραφής σας στην ΕΕΒΕΖΕ
ισοδυναμεί με συγκατάθεση χρήσης των
προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνει,
όπως περιγράφεται παραπάνω.

 Για παλαιότερα μέλη:
 Χρειάζεται εκ νέου συγκατάθεση με τη
συμπλήρωση
της
σχετικής
φόρμας
συγκατάθεσης χρήσης & επικαιροποίησης
προσωπικών δεδομένων.

ΕΕΒΕΖΕ

 Επικοινωνήστε με το secretariat@hsblas.gr σε
περίπτωση που επιθυμείτε:

Ενημέρωση &
Ανάκληση
συγκατάθεσης

 αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων
που διατηρούνται από την ΕΕΒΕΖΕ
 διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
από τα αρχεία
 διαγραφή σας από μέλος της ΕΕΒΕΖΕ

ΕΕΒΕΖΕ

 Η ΕΕΒΕΖΕ είναι η εθνική εταιρεία-μέλος της
Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας
Εταιρειών
Επιστήμης Ζώων Εργαστηρίου (FELASA)
 Προνόμια μελών:

Προνόμια
μελών
ΕΕΒΕΖΕ

 πλήρης
ενημέρωση
μέσω
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας για ό,τι σχετίζεται με την
Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου
 Νewsletters με επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά
 μειωμένο κόστος συμμετοχής σε εκδηλώσεις της
ΕΕΒΕΖΕ και της FELASA
 πρόσβαση σε αποκλειστικό εκπαιδευτικό και
ενημερωτικό υλικό στην περιοχή μελών της
ιστοσελίδας

ΕΕΒΕΖΕ

 Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των
20€ και καταβάλλεται κάθε Ιανουάριο.
 Μέλη που δεν καταβάλλουν συνδρομές για 2
συναπτά έτη καθίστανται ανενεργά και δεν
λαμβάνουν ενημερωτική αλληλογραφία.

Συνδρομές

 Για
να
επανεγγραφείτε
στην
ΕΕΒΕΖΕ
συμπληρώστε την συγκατάθεση χρήσης &
επικαιροποίησης προσωπικών δεδομένων και
επικοινωνήστε
μαζί
μας
στο
secretariat@hsblas.gr για την τακτοποίηση των
οικονομικών σας εκκρεμοτήτων.
 Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε!

ΕΕΒΕΖΕ

Ευχαριστούμε!
Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας & Ζώων Εργαστηρίου

