ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1. Ιστότοπος: το σύνολο ιστοσελίδων που βρίσκεται στην δικτυακή
διεύθυνση autismpraxis.ning.com
2. Εταιρεία ή οργανισμός: η μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία
«Αυτισμός – Ασπέργκερ Ελλάς».
3. Χρήστης ή επισκέπτη ή μέλος: οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τον ιστότοπο
και/ή είναι εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων του ιστότοπου.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η «Αυτισμός-Ασπέργκερ Ελλάς» στο πλαίσιο της διαχείρισης του
ιστότοπου autismpraxis συλλέγει συγκεκριμένα είδη πληροφοριών που αφορούν τους
χρήστες. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών γίνεται με σκοπό την εξυπηρέτηση των
χρηστών και επισκεπτών του ιστότοπου καθώς και για την ορθολογική διαχείρισή του.
Επισκεπτόμενοι τον παραπάνω ιστότοπο αποδέχεστε την πολιτική μας σχετικά με τη
συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
Αναγνωρίζουμε ότι οι επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού μας τόπου έχουν δικαίωμα να
γνωρίζουν πως διαχειριζόμαστε τις παραπάνω πληροφορίες. Η προστασία των δεδομένων
σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Οι παρακάτω παράγραφοι εξηγούν την πολιτική
μας πάνω στο ζήτημα αυτό και συγκεκριμένα σας ενημερώνουν για το τι είδους
πληροφορίες συλλέγουμε και πως τις διαχειριζόμαστε. Παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά τις παραγράφους που ακολουθούν.
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Ο ιστότοπος www.autismhellas.gr συγκεντρώνει δύο ειδών στοιχεία από τους χρήστες ή/και
επισκέπτες του:
Α. Προσωπικά στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λ.π.
Β. Στατιστικά στοιχεία όπως διευθύνσεις IP κ.λ.π.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προσωπικά στοιχεία χρηστών συλλέγονται μόνον εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί και
οικειοθελώς τα παρέχει είτε για να εγγραφεί στη βάση χρηστών του ιστότοπου είτε για να
κάνει κάποια δωρεά.
Όταν παρέχετε τέτοια στοιχεία μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η χρήση τους είναι
εμπιστευτική και ότι περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια λειτουργίας του οργανισμού μας.
Δίνοντας μας τα προσωπικά σας στοιχεία συναινείτε στο να λαμβάνετε περιστασιακά
ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν εξελίξεις, εκδηλώσεις και δράσεις αναφορικά με τον
Αυτισμό και το σύνδρομο Ασπέργκερ.
Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε πρέπει να είναι αληθινές, ακριβείς και πλήρεις.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε αυτές τις πληροφορίες ή να ζητήσετε τη
διαγραφή σας από τη βάση δεδομένων μας ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που
βρίσκονται στον ιστότοπό μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα του ιστότοπου μας συλλέγονται με διάφορες
μεθόδους. Οι πληροφορίες αυτές δεν θίγουν την ανωνυμία των χρηστών, αλλά παρέχουν
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό τους και τις σελίδες που επισκέπτονται, έτσι
ώστε η διαχείρισή του να είναι ορθολογική και η οργάνωσή του φιλική προς τους χρήστες.
Τα στατιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορούμε να παρέχουμε τις σωστές
πληροφορίες στους ανθρώπους που πράγματι τις χρειάζονται, με τον καταλληλότερο
τρόπο.
Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση IP ενός χρήστη είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή
σας όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο. Κάθε ιστότοπος αυτόματα αναγνωρίζει και καταχωρεί
τον παραπάνω αριθμό όταν επισκέπτεστε κάποια από τις σελίδες του. Τονίζουμε ότι παρά
τη σχετική καταχώρηση δεν υπάρχει καμία σύνδεση με άλλο προσωπικό σας δεδομένο, έτσι
η ανωνυμία σας είναι εξασφαλισμένη.
Cookies
Ένα “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο που εγκαθίσταται στο σκληρό σας δίσκο όταν
επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την
επισκεψιμότητά μας και να εντοπίσουμε ποιες σελίδες είναι δημοφιλέστερες.
Χρησιμοποιώντας “cookies” μπορούμε να ανανεώνουμε τον ιστότοπό μας έτσι ώστε κάθε
φορά που τον επισκέπτεστε να έχετε γρήγορη και προσωπική εξυπηρέτηση. Οι
πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω των “cookies” δεν χρησιμοποιούνται από εμάς για
εντοπισμό άλλων προσωπικών δεδομένων, δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς
σκοπούς και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.
Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) είναι ρυθμισμένοι να δέχονται “cookies”. Εάν
όμως το επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Οφείλουμε να σας
ενημερώσουμε όμως ότι εάν το κάνετε πιθανόν κάποιες σελίδες του ιστότοπου μας να μην
εμφανίζονται κανονικά.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Η Αυτισμός – Ασπέργκερ Ελλάς χρησιμοποιεί τις συλλεγόμενες πληροφορίες για τους
παρακάτω σκοπούς:
•

Βελτίωση και εξατομίκευση του περιεχομένου του ιστότοπου

•

Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με εξελίξεις, εκδηλώσεις και δράσεις στο θέμα
του Αυτισμού και του συνδρόμου Ασπέργκερ

•

Αποστολή ενημερωτικών e-mail

Κατά την εγγραφή σας στη βάση δεδομένων μας μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε
τέτοια μηνύματα. Προσωπικά ή άλλα δεδομένα δεν προσφέρονται προς πώληση.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε μέσω των
ειδικών συνεργατών μας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν, στο μέτρο των
τεχνικών δυνατοτήτων μας, αυτή την προστασία. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής:

•

Ζητάμε τις ελάχιστες δυνατόν προσωπικές πληροφορίες και μόνο όταν χρειάζεται.

•

Τα ευαίσθητα δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλές, κρυπτογραφημένο μέρος του
ιστότοπου μας, προσβάσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένο προς τούτο στέλεχος του
οργανισμού.

•

Οι διευθύνσεις IP των χρηστών και επισκεπτών μας δεν συνδέονται με άλλα
ανιχνεύσιμα προσωπικά στοιχεία.

•

Προσωπικά δεδομένα δεν αποστέλλονται ποτέ με e-mail.

•

Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί εξυπηρετητές (servers) που προφυλάσσονται εκτός
των άλλων και με τείχος προστασίας (firewall).

•

Αναθέτουμε τη φύλαξη ευαίσθητων δεδομένων σε εξειδικευμένους συνεργάτες.

•

Διενεργούμε, μέσω των ειδικών συνεργατών μας, τακτικούς ελέγχους υλικού και
λογισμικού και προβαίνουμε στις απαραίτητες αναβαθμίσεις.

•

Πρόσβαση στο υλικό και λογισμικό στο οποίο βασίζεται ο ιστότοπός μας δίνεται
μόνο σε ειδικούς εξουσιοδοτημένους προς τούτο τεχνικούς οι οποίοι έχουν
ενημερωθεί για την παραπάνω πολιτική ασφαλείας.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή υφαρπαγής αποθηκευμένων
πληροφοριών μέσω Διαδικτύου. Είναι πιθανόν κακόβουλα άτομα να αποκτήσουν
παράνομα πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και δυστυχώς αυτή η πιθανότητα δεν μπορεί να
αποκλειστεί παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Ο οργανισμός μας προτρέπει γονείς και κηδεμόνες να εποπτεύουν τους ιστότοπους που
επισκέπτονται τα παιδιά τους και να ενημερώνονται για αυτούς. Στα πλαίσια της
ευαισθησίας μας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων δεν δεχόμαστε εν γνώσει
αιτήσεις εγγραφής από άτομα κάτω των 13 ετών ή δωρεές από άτομα κάτω των 18. Εάν
είστε ανήλικος και επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα
τους γονείς η κηδεμόνες σας.
ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στο autismpraxis.ning.com περιέχονται δεσμοί προς άλλους
ιστότοπους οι οποίοι ακολουθούν τη δική τους πολιτική, όχι απαραίτητα ίδια με την δική
μας όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται
για τις πληροφορίες που πιθανόν συλλέγονται από αυτούς καθώς για τη χρήση που γίνεται
στις πληροφορίες αυτές.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο ιστότοπος autismpraxis φιλοξενείται στην πλατφόρμα NING. Η πλατφόρμα έχει την δική
της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που λειτουργεί ως πρόσθετο στοιχείο
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Για οιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση
για κάποιο θέμα που δεν καλύπτει η παραπάνω δήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον διαχειριστή της πλατφόρμας.

