
 

 
Όροι Συμμετοχής 

 
1. Η ακύρωση της συμμετοχής θα πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στην 

360U Better Skills - Better Business τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν 
από την έναρξη του προγράμματος. Σε περίπτωση: 
 

(α) μη έγκαιρης ακύρωσης, δεν επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό της 
προκαταβολής 
(β) διακοπής του προγράμματος μετά την ημερομηνία έναρξης λόγω αιτιότητας 
του αιτούντος, δεν επιστρέφεται το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί. 
 

2. Τρόποι Πληρωμής: 
 
• Τραπεζική Κατάθεση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογαριασμού 6749143832468, 
ΙΒΑΝ GR 8701717490006749143832468 
 
Ο αιτών υποχρεούται να στείλει ένα αντίγραφο της κατάθεσης στη 360U Better 
Skills - Better Business με τα στοιχεία του τιμολογούμενου καταθέτη υπόψιν της 
Κατερίνας Δογκάκη (dogkaki@360u.gr). 
 
Με την εγγραφή σε 2 ή περισσότερα Online Seminars λαμβάνετε έκπτωση 20%. 

Οι οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα διεξαγωγής των Online Seminars 
αποστέλλεται στον συμμετέχοντα μετά την εξόφληση του ποσού του εκάστοτε 
προγράμματος. 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 

Σκοποί επεξεργασίας 
 
Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους 
εξής σκοπούς: 
 

 Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλει η νομοθεσία, 
αλλά και οι προβλέψεις του καταστατικού της για τους σκοπούς και τις δράσεις 
της. 

 Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η 
νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, 
αναφορικά με τους εργαζόμενους και προμηθευτές και πελάτες της. 

 Προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται με 
εξωτερικούς συνεργάτες. 

 Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της στο πλαίσιο των 
καταστατικών της σκοπών του και της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της. 

 Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις 
νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν. 

 Προκειμένου να συμμετέχει ως υποψήφια σε διαγωνιστικές διαδικασίες του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την ανάθεση έργων στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της. 

 Προκειμένου να υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και να διοργανώνει σεμινάρια, 
ημερίδες και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

 Προκειμένου να ενημερώνει για τα νέα και τις δράσεις της τα πρόσωπα που 
συναινούν στην αποστολή ενημερωτικού εν γένει υλικού της εταιρείας. 

 
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων 
 
Η εταιρεία μας δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) 
που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας 
του και των δράσεών της (π.χ. λογιστική, νομική, τεχνική υποστήριξη). 
 
Είναι επίσης πιθανόν η εταιρεία μας να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, 
όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της ή 
εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων 
προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση. 
 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων 

Η εταιρεία μας τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά το τέλος της οποίας τα προσωπικά 
δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης. Όπου για τη συλλογή και επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας,  μπορείτε  να 
ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεση χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης. 



Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας αναφορικά με την προστασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια 
εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος 
την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου της 360U Better 
Skills – Better Business μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο 
https://360u.gr/privacy-policy/. 


