
Προσωπικά Δεδομένα 

 

Νέ α Πολιτική  Απορρή του, για τήν έναρμο νισή μέ το νέ ο νομικο  πλαι σιο τής ΕΕ για τήν Προστασι α των 

Δέδομέ νων Προσωπικου  Χαρακτή ρα, Κανονισμο ς (ΕΕ) 2016/679 μέ ισχυ  απο  25 Μαι ου 2018.  

 

Τα προσωπικα  δέδομέ να υποβα λλονται σέ έπέξέργασι α μέ νομιμο τήτα, αντικέιμένικο τήτα και 

διαφα νέια, τήρου νται για συγκέκριμέ νο σκοπο  και μο νο τα απαραι τήτα για τήν έπι τέυξή του σκοπου , 

τα οποι α έι ναι ακριβή  και ένήμέρωμέ να. Τα δέδομέ να προσωπικου  χαρακτή ρα δέν αποθήκέυ ονται για 

δια στήμα μέγαλυ τέρο απο  αυτο  που έι ναι απαραι τήτο. Η έταιρέι α φροντι ζέι για τήν ασφα λέια των 

δέδομέ νων προσωπικου  χαρακτή ρα, συμπέριλαμβανομέ νής τής προστασι ας απο  μή έξουσιοδοτήμέ νή 

ή  παρα νομή έπέξέργασι α και απο  τυχαι α απω λέια, καταστροφή  ή  φθορα , χρήσιμοποιω ντας κατα λλήλή 

τέχνολογι α, και μέριμνα  για τήν προστασι α των δέδομέ νων απο  κυβέρνοέπιθέ σέις. 

 

Κα θέ α τομο έι ναι ένήμέρωμέ νο για τή συλλογή  των δέδομέ νων απο  τήν έταιρέι α, ή οποι α παρέ χέι μέ 

σαφή νέια  κα θέ νο μιμή σχέτική  πλήροφορι α. Η έταιρέι α μπορέι  να έπέξέργα ζέται δέδομέ να 

προσωπικου  χαρακτή ρα μο νο μέ τή συγκατα θέσή των οικέι ων ατο μων, ο ταν υπα ρχέι συμβατική  

υποχρέ ωσή για τήν έκπλή ρωσή νομική ς υποχρέ ωσής και ο ταν ή έπέξέργασι α έι ναι απαραι τήτή για τήν 

έκπλή ρωσή καθή κοντος που έκτέλέι ται προς το δήμο σιο συμφέ ρον για τήν προστασι α των ζωτικω ν 

συμφέρο ντων ένο ς ατο μου και τή διασφα λισή των έ ννομων συμφέρο ντων τής έταιρέι ας. 

Τα «έυαι σθήτα» δέδομέ να προσωπικου  χαρακτή ρα θέωρου νται και υπο κέινται σέ συγκέκριμέ νές 

πρου ποθέ σέις έπέξέργασι ας. 

 

Η έταιρέι α μπορέι  να έπέξέργα ζέται έυαι σθήτα δέδομέ να μο νο έα ν έ χέι λήφθέι  ή ρήτή  συγκατα θέσή 

του ατο μου ή  ή έταιρέι α έ χέι τήν υποχρέ ωσή να έπέξέργα ζέται δέδομέ να για να συμμορφω νέται μέ τις 

νο μιμές υποχρέω σέις και τα δικαιω ματα  τής, ή  διακυβέυ ονται ζωτικα  συμφέ ροντα φυσικου  προσω που 

που δέν έ χέι τή φυσική  ή  νομική  ικανο τήτα να παρα σχέι τή συγκατα θέσή  του, ή  τα δέδομέ να έι ναι 

απαραι τήτα για τή θέμέλι ωσή νομικω ν αξιω σέων, ή  τα δέδομέ να υποβα λλονται σέ έπέξέργασι α για 

λο γους ουσιαστικου  δήμο σιου συμφέ ροντος, ή  τα δέδομέ να υποβα λλονται σέ έπέξέργασι α για σκοπου ς 

έκτι μήσής τής ικανο τήτας προς έργασι α του έργαζομέ νου και διαχέι ρισής υγέιονομικω ν και 

κοινωνικω ν συστήμα των και υπήρέσιω ν βα σέι τής νομοθέσι ας, ή  για λο γους δήμοσι ου συμφέ ροντος 

στον τομέ α τής δήμο σιας υγέι ας, ή  τα δέδομέ να υποβα λλονται σέ έπέξέργασι α για σκοπου ς 

αρχέιοθέ τήσής, έπιστήμονική ς ή  ιστορική ς έ ρέυνας ή  στατιστικου ς σκοπου ς μέ βα σή τή νομοθέσι α. 

 

Όταν σήμέιω νέται συμβα ν ασφαλέι ας σέ σχέ σή μέ τα δέδομέ να για τα οποι α έυθυ νέται ή έταιρέι α,  ή 

έταιρέι α έιδοποιέι  τήν έποπτική  αρχή  το αργο τέρο έντο ς 72 ωρω ν, αφου  αντιλήφθέι  τήν παραβι ασή 

και ένήμέρω νέι σχέτικα  το φυσικο  προ σωπο που έπήρέα ζέται. 

 

Ως προς τήν έπέξέργασι α των δέδομέ νων προσωπικου  χαρακτή ρα, το α τομο έ χέι κα θέ δικαι ωμα να 

ένήμέρω νέται σχέτικα  μέ αυτή  και να αποκτα  προ σβασή στα δέδομέ να του, να ζήτα  τή διο ρθωσή 

έσφαλμέ νων έγγραφω ν, να υποβα λέι αι τήμα διαγραφή ς, να έναντιωθέι  στήν έπέξέργασι α των 

δέδομέ νων για σκοπου ς έμπορική ς προω θήσής, να υποβα λέι αι τήμα για πέριορισμο  τής 

έπέξέργασι ας,  να λαμβα νέι τα δέδομέ να σέ μορφο τυπο αναγνω σιμο απο  μήχα νήμα και να υποβα λέι 

αι τήμα, έ τσι ω στέ αποφα σέις που βασι ζονται σέ αυτοματοποιήμέ νή έπέξέργασι α να γι νονται απο  

φυσικα  προ σωπα και ο χι μο νο απο  υπολογιστέ ς. 

  



 

 

 


