ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε.
1. Γενικοί Όροι
1.1. Πρόσβαση στο σύστημα Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα τηλεκπαίδευσης είναι προσωπικός για κάθε
συμμετέχοντα. Απαγορεύεται η παραχώρηση του σε τρίτους καθώς και η είσοδος στο
σύστημα με διαφορετικό κωδικό από τον προσωπικό εκάστου συμμετέχοντα.
1.2. Παρακολούθηση Σύγχρονων Μαθημάτων
Η συμμετοχή στις προγραμματισμένες συνεδρίες στις οποίες εγγράφεται κάθε συμμετέχων
είναι υποχρεωτική. Κάθε συμμετέχων οφείλει να ενημερώνεται τακτικά μέσω του
συστήματος για τον ακριβή χρόνο και τόπο των συνεδριών καθώς και για τις προθεσμίες
ολοκλήρωσης ανατιθέμενων εργασιών και ενεργειών.
1.3. Παρακολούθηση Ασύγχρονων Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
Η παρακολούθηση ασύγχρονων μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός
ωραρίου εργασίας και δεν αποτελεί λόγο ή αιτία αναβολής της εκτέλεσης εργασίας των
συμμετεχόντων.
1.4. Χρήση Εργαλείων – Μηνύματα
Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μέσω των συνεργατικών εργαλείων
διασκέψεων και συνομιλιών (chat, forums) είναι προσβάσιμο από το σύνολο των μελών της
κοινότητας. Οι απόψεις και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι σχετικά με το
εκάστοτε θέμα ή θεματικό αντικείμενο και η γλώσσα που χρησιμοποιείται να είναι κόσμια.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναφέρουν με σαφήνεια και πληρότητα τις πηγές του υλικού
που αναρτούν. Απαγορεύεται η αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων ή τρίτων καθώς και η ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων οποιουδήποτε
τύπου.
Επιτρέπεται η ανάρτηση αρχείων μόνο σε συμπιεσμένη μορφή (*.zip ή *.rar) και μέχρι 1,5
ΜΒ.
1.5. Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις που εκφράζονται μέσω των συνεργατικών εργαλείων διασκέψεων και
συνομιλιών (chat, forums) για οποιοδήποτε ζήτημα είναι προσωπικές απόψεις των
συμμετεχόντων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη τοποθέτηση ή άποψη της
ΜΟΔ Α.Ε.
2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των
μαθημάτων, κειμένων και βίντεο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΟΔ α.ε.. Κατά
συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο
τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση
της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε
έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική
χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο

τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες κατανoούν και
αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν
ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου
του διαδικτυακού τόπου.
3. Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
3.1. Διαχείριση και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΜΟΔ Α.Ε. τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών των εγγεγραμμένων στο σύστημα τηλεκπαίδευσης. Η
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο σύστημα τηλεκπαίδευσης
είναι απόρρητη και απαγορεύεται η προς κάθε τρίτο ενημέρωση και γνωστοποίηση των όρων
και του περιεχομένου των δεδομένων αυτών. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
Αποδέκτες των δεδομένων είναι (i) τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων και (ii) η Μ.Ο.Δ.
Α.Ε. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Η διαχείριση και προστασία των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων του συστήματος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ
Α.Ε. υπόκειται στους παρόντες όρους, στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4624/2019 καθώς και
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (GDPR).
3.2. Είδη Δεδομένων που συλλέγει η ΜΟΔ Α.Ε. για τον ανωτέρω σκοπό
Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Όνομα χρήστη, Φορέας
Απασχόλησης
Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός κινητού
τηλεφώνου
Οπτικοακουστικό υλικό: Videos από τη μαγνητοσκόπηση των εικονικών τάξεων
3.3. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Η ΜΟΔ Α.Ε. δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται
για νόμιμους σκοπούς προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον
επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν
πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης
και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.
3.4. Δικαιώματα χρηστών
Η ΜΟΔ Α.Ε. διασφαλίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων του Συστήματος
Τηλεκπαίδευσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει
την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να
ζητήσουν: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια
δεδομένα τους επεξεργάζονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη
διάρκεια της επεξεργασίας, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση
που είναι ανακριβή ή ελλιπή, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, (iv) περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών
τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, (v) φορητότητα των δεδομένων τους,
δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο, (vi) να
ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί
η επεξεργασία τους από τη ΜΟΔ Α.Ε., χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε
επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.
3.4. Παροχή Συγκατάθεσης
Οι συμμετέχοντες στο σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ Α.Ε. δηλώνουν ότι συγκατατίθενται
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τη ΜΟΔ Α.Ε. για τους σκοπούς που
αναγράφονται στο παρόν.

