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CSI – COP
Το έργο CSI-COP χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή
Ένωση
στα
πλαίσια
του
προγράμματος Horizon 2020 με θέμα την
επιστήμη με και για την κοινωνία (SwafS).
Είναι ένα έργο διάρκειας 42 μηνών που
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και θα
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.
Στη σύμπραξη για την υλοποίηση του έργου
συμμετέχουν δέκα εταίροι: έξι πανεπιστήμια,
δύο ενώσεις και δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(SMEs).

Πολίτες
Επιστήμονες
Διερευνούν τη
Συμμόρφωση των
Cookies και των
Εφαρμογών με το
ΓΚΠΔ

CSI - COP

Γίνε μέλος της ερευνητικής ομάδας

Και μετά;

Στο έργο CSI-COP οι πολίτες-επιστήμονες θα
έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τι
κρύβεται πίσω από τα cookies (μικρά αρχεία
κειμένου) που βρίσκονται ενσωματωμένα σε
ιστοσελίδες και σε εφαρμογές “έξυπνων”
κινητών συσκευών κι αν υπάρχει συμμόρφωση
με
το
Γενικό
Κανονισμό
Προστασίας
Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR).

Σου έχουν αρνηθεί την πρόσβαση σε
ιστοσελίδα λόγω cookies; Θέλεις να μάθεις τι
ρόλο παίζουν τα cookies;

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο ή το MOOC,
μπορείς να γίνεις ένας πολίτης επιστήμονας του
CSI-COP. Ερεύνησε το διαδικτυακό απόρρητο
με βάση το ΓΚΠΔ και σχεδίασε μαζί μας μια
βάση δεδομένων (ψηφιακό αποθετήριο) για
τους τύπους των cookies που βρήκες σε
ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Τι είναι ο ΓΚΠΔ – GDPR
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των
Δεδομένων είναι ένας κανονισμός στη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προστασία
των
δεδομένων
και
την
ιδιωτικότητα. Με απλά λόγια, σύμφωνα με το
ΓΚΠΔ, έχεις εσύ τον έλεγχο των προσωπικών
σου δεδομένων και η χρήση τους από άλλους
(τρίτα μέρη), απαιτεί τη συγκατάθεσή σου μετά
από ενημέρωση.

Πώς ο ΓΚΠΔ αναγνωρίζει τα δικαιώματά σου ως
προς τα προσωπικά σου δεδομένα;
Γίνε πολίτης επιστήμονας του CSI – COP και
μέλος της ομάδας μας. Ας κάνουμε το
σχεδιασμό βάσει απορρήτου την κυρίαρχη
πρακτική στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και
εφαρμογών.
Πώς δηλώνω συμμετοχή;
Κάνοντας εγγραφή στο διαδικτυακό forum του
CSI – COP
https://csi-cop.eu/citizenscientistlogin/?action=register
ή επικοινώνησε μαζί μας:

Cookies που «δαγκώνουν»

lantavou@gmail.com και akarak@upatras.gr

Πόσα cookies υπήρχαν στην τελευταία
ιστοσελίδα που επισκέφτηκες; Ποια cookies
είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες και στις
Android εφαρμογές σου; Πάρε μέρος στην
έρευνα για να μάθεις πώς τα cookies διαρρέουν
τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτα μέρη.

Τι συμβαίνει αφού εγγραφώ;

CSI – COP ιστοσελίδα
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CSI – COP και
την ενότητα για συχνές ερωτήσεις:
https://csi-cop.eu/faq/
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Αυτό το αποθετήριο θα είναι προσβάσιμο από
το ευρύ κοινό και θα αποτελεί πηγή
ενημέρωσης για πολλούς ενδιαφερόμενους
(π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς, καταναλωτές
κ.λ.π.).

Θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς για το
δικαίωμά σου στην προστασία των δεδομένων
σου και της ιδιωτικότητάς σου στο διαδίκτυο.
Παρακολούθησε ένα από τα επικείμενα
σεμινάρια ή ολοκλήρωσε το δωρεάν σύντομο
μάθημα άτυπης εκπαίδευσης MOOC (Μαζικό
ανοικτό διαδικτυακό μάθημα) του CSI-COP, σε
5 απλά βήματα:

https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/

Απόκτησε νέες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με
τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές
που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας
ζωής.
Απόκτησε τον έλεγχο των προσωπικών σου
δεδομένων,
γίνε
ένας
υπέρμαχος
του
απορρήτου και συνέβαλε ουσιαστικά στην
προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.

