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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιδρύθηκε το MyData Hub Greece
O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ στο πλαίσιο του στόχου του για την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των προσωπικών δεδομένων στην κορυφή της
ατζέντας τόσο των ερευνητικών όσο και των επιχειρηματικών και των πολιτικών
διεργασιών, υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον διεθνή οργανισμό MyData Global για
την δημιουργία και οργάνωση του MyData Greece Hub.

To MyData Greece Hub, το οποίο δημιουργήθηκε με την συνεργασία του μετόχου της
ΕΕΛΛΑΚ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει σαν στόχο τη ενημέρωση για τις δράσεις της
παγκόσμιας κοινότητας MyData, σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ρύθμισης,
διαχείρισης

και

αξιοποίησης

των

προσωπικών

δεδομένων,

μέσω

εκδηλώσεων

εργαστηρίων και προτάσεων πολιτικής.
Η MyData Global είναι μια βραβευμένη διεθνής μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη
Φινλανδία. Η αποστολή της MyData Global είναι να ενδυναμώνει τα άτομα βελτιώνοντας το
δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτή είναι η
αλλαγή του παραδείγματος που περιγράφεται στη Διακήρυξη MyData.
Βασικές αρχές που διέπουν την πρωτοβουλία MyData, είναι:
• Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός που ορίζει τα άτομα ως βασικούς διαχειριστές
των δεδομένων τους.
• Δυνατότητα πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης με διαλειτουργικά πρότυπα.

• Ανοιχτό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Από τον Οκτώβριο του 2018 που ιδρύθηκε, η MyData Global έχει πάνω από 600 μέλη,
συμπεριλαμβανομένων άνω των 80 οργανώσεων, από περισσότερες από 40 χώρες. Το
MyData Global βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια από τις πιο σημαντικές
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα γύρω από το Διαδίκτυο
νέας γενιάς για το «Δεδομένα ως ανθρώπινο δικαίωμα».
Οι στόχοι τoυ MyData hub Greece μέσω των δράσεων του είναι να:
• ενδυναμώσει τα άτομα να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα προς τους
δικούς τους σκοπούς και να τα μοιράζονται με ασφάλεια και με τους δικούς τους
όρους
• Να δημιουργήσει εργαλεία και ανοιχτά οικοσυστήματα και να μοιραστεί τη γνώση
για την προστασία και την ενδυνάμωση των δεδομένων
• Να επεξεργαστεί προτάσεις πολιτικής που περιλαμβάνουν την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, τη δημοκρατία και τα δεδομένα, την ταυτότητα και τον
έλεγχο ταυτότητας, την αρχιτεκτονική του συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση
δεδομένων, την AI και τη δεοντολογία της χρήσης δεδομένων, τις εξελίξεις της
πολιτικής στο εξωτερικό, τη φορητότητα των δεδομένων και πολλά άλλα.
____

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 31
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των
Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και
των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα
διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και
ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου
Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

