Όροι και Προϋποθέςεισ Συμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα «Άτλασ»
1. Κάκε ςυμμετζχων φορζασ υποδοχισ πρακτικισ άςκθςθσ (ςτο εξισ «ΦΥΠΑ») οφείλει να διαβάςει
προςεκτικά τουσ όρουσ αυτοφσ πριν από τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα «Άτλασ – Σφςτθμα
Κεντρικισ Υποςτιριξθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΑΕΙ» (ςτο εξισ «Άτλασ»). Η ςυμμετοχι του
κάκε ΦΥΠΑ ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ςυνεπάγεται τθν ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των
παρόντων όρων.
2. Ο ςυμμετζχων ΦΥΠΑ ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» δθλϊνει και αποδζχεται ρθτά και χωρίσ καμία
επιφφλαξθ, ότι κάκε δραςτθριότθτά του ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα του Ζργου κα υπακοφει
ςτουσ παρόντεσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
3. Η Βεβαίωςθ Συμμετοχισ που υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ΦΥΠΑ κατά τθν εγγραφι
του ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986.
4. Με τθ Βεβαίωςθ Συμμετοχισ, ο ςυμμετζχων ΦΥΠΑ, εξουςιοδοτεί νομίμωσ ζνα φυςικό πρόςωπο,
το οποίο κακίςταται υπεφκυνο για το πρόγραμμα «Άτλασ» και το οποίο αποδζχεται αυτοδικαίωσ
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του Προγράμματοσ και υποχρεϊνεται να
ςυμμορφϊνεται µε αυτοφσ. Κάκε πράξθ ι παράλειψθ του εξουςιοδοτθμζνου φυςικοφ
προςϊπου κεωρείται πράξθ ι παράλειψθ του ΦΥΠΑ, ο οποίοσ και ευκφνεται εξ ολοκλιρου.
5. Ο ςυμμετζχων ΦΥΠΑ υποχρεοφται να αναδζχεται και να αναλαμβάνει οποιαδιποτε αξίωςθ
προβλθκεί κατά τθσ Ε∆ΕΤ Α.Ε. και να απαλλάςςει τθν Ε∆ΕΤ Α.Ε. και τουσ διευκυντζσ,
υπαλλιλουσ, εργαηόμενουσ, ςυνεργάτεσ και αντιπροςϊπουσ τθσ από κάκε ευκφνθ για
αποηθμίωςθ, ζξοδα (ςυμπεριλαμβανομζνων και των δικαςτικϊν εξόδων), δικαςτικζσ αποφάςεισ
και άλλεσ δαπάνεσ ι απαιτιςεισ τρίτων που τυχόν προζλκουν από παραβιάςεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, κατά τθν καταχϊριςθ τθσ κζςθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα
του ζργου ι/και τθ διενζργειά τθσ από τουσ φοιτθτζσ.
6. Ο ςυμμετζχων ΦΥΠΑ δθλϊνει ρθτά και υπεφκυνα ότι κάκε ςτοιχείο που καταχωρίηει είναι
ακριβζσ και αλθκζσ. Ο ςυμμετζχων ΦΥΠΑ οφείλει με δικι του ευκφνθ να ενθμερϊνει τα
καταχωριςμζνα ςτοιχεία για τυχόν αλλαγζσ.
7. Η διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων του ςυμμετζχοντα ΦΥΠΑ υπόκεινται
ςτουσ παρόντεσ όρουσ κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ και ευρωπαϊκοφ δικαίου
για τθν εν γζνει προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
και το απόρρθτο των επικοινωνιϊν, όπωσ ερμθνεφονται µε τισ αποφάςεισ των αρμόδιων
Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν. Σε κάκε περίπτωςθ θ Ε∆ΕΤ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ
των όρων προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων κατόπιν ενθμζρωςθσ των ςυμμετεχόντων
ΦΥΠΑ µζςω τθσ παροφςασ ιςτοςελίδασ. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν εμπλζκεται ςε καμία περίπτωςθ και με
κανζνα τρόπο ςε οιαδιποτε διζνεξθ τυχόν προκφψει μεταξφ τρίτων, φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα «Άτλασ».
8. Η ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ ςυναίνεςθ του ΦΥΠΑ α.
για καταχϊριςθ των προςωπικϊν του ςτοιχείων ςε αρχείο που κα τθρείται µε αυτά και β. για τθν
επεξεργαςία τουσ από τθν Ε∆ΕΤ Α.Ε. ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου ςφμφωνα
µε τισ διατάξεισ του Ν.2472/1997 όπωσ ιςχφει. Ζτςι, θ Ε∆ΕΤ Α.Ε. δφναται να χρθςιμοποιεί τα
προςωπικά ςτοιχεία για τθν επικοινωνία µε τουσ ςυμμετζχοντεσ ΦΥΠΑ και τθν ενθμζρωςι τουσ
για ηθτιματα που ςχετίηονται µε το ζργο. Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. διαφυλάςςει τον προςωπικό χαρακτιρα
των ςτοιχείων που δθλϊνουν οι ςυμμετζχοντεσ ΦΥΠΑ και δε δφναται να τα μεταβιβάςει χωρίσ τθ
ςυναίνεςι τουσ ςε οποιονδιποτε τρίτο (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) για κανζνα λόγο, µε τθν
εξαίρεςθ ςχετικϊν διατάξεων του νόμου και προσ τισ αρμόδιεσ και µόνο Αρχζσ.
9. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δφναται να τροποποιιςει/επικαιροποιιςει τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ χωρίσ
καμία προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. Για τον λόγο αυτό οποτεδιποτε γίνεται χριςθ τθσ
θλεκτρονικισ υπθρεςίασ «Άτλασ», ο εκάςτοτε χριςτθσ τθσ κα πρζπει να ελζγχει τουσ ιςχφοντεσ
όρουσ χριςθσ, κακόςον θ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ςυνεπάγεται τθ ρθτι και
ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων.

