
ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

H Εταιρεία με τθν επωνυμία «Α & Χ ΤΦΑΝΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (εφεξισ «Εταιρεία», «Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ», «εμείσ») ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κανονιςμοφ (EE) 2016/679 (εφεξισ «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019, τισ Αποφάςεισ, Οδθγίεσ και 

Γνωμοδοτιςεισ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και εν γζνει, τθ 

ςχετικι νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων (εφεξισ ωσ «Ιςχφουςα 

Νομοκεςία»), υπό τθν ιδιότθτα του Τπευκφνου Επεξεργαςίασ, επικυμεί μζςω τθσ παροφςασ 

Ειδοποίθςθσ να ενθμερϊςει τα φυςικά πρόςωπα που επιςκζπτονται τον ιςτότοπό τθσ  (εφεξισ 

«Τποκείμενο των Δεδομζνων», «εςείσ») για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ 

δεδομζνων. 

  

Ι. Ποια προςωπικά δεδομζνα ςυλλζγουμε, για ποιουσ ςκοποφσ και ποιεσ είναι οι αντίςτοιχεσ 

νομικζσ βάςεισ 

ΚΟΠΟ ΤΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

1. Cookies Για αναλυτικι 

περιγραφι, 

παρακαλοφμε 

ανατρζξτε ςτθν 

Πολιτικι Cookies 

Άρκρο 6 παρ. 1 περ. α'  ΓΚΠΔ : θ 

ςυγκατάκεςθ του Τποκειμζνου των 

Δεδομζνων, ςυνιςτάμενθ ςε ρθτι κετικι 

ενζργεια του χριςτθ (επιλογι του εκάςτοτε 

εικονιδίου κοινωνικισ δικτφωςθσ που 

μεταφζρει τον χριςτθ ςτθν αντίςτοιχθ 

πλατφόρμα). 

 

II.Για πόςο χρονικό διάςτθμα διατθροφμε τα προςωπικά δεδομζνα ςασ 

Διατθροφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για όςο διάςτθμα απαιτείται βάςει του ςκοποφ για 

τον οποίον ζχουν ςυλλεγεί, όπωσ αυτόσ ζχει περιγραφεί ςτθν ενότθτα Ι, εκτόσ εάν ορίηεται 

διαφορετικά από το νόμο. 

  

Με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ προβλεπόμενθσ περιόδου τιρθςθσ, τα δεδομζνα ςασ κα  διαγραφοφν 

αμετάκλθτα ι κα καταςτραφοφν με αςφάλεια, βάςει ςαφϊσ οριςμζνων προτφπων και 

προδιαγραφϊν με ευκφνθ του Τπεφκυνου Επεξεργαςίασ. 

  

ΙΙΙ. ε ποιουσ γνωςτοποιοφμε ι/και διαβιβάηουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

Η Εταιρεία μασ γνωςτοποιεί τα προςωπικά δεδομζνα ςασ ςε εξουςιοδοτθμζνουσ υπαλλιλουσ 

τθσ. 

 



Επιπλζον, ενδζχεται να διαβιβάςουμε τα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςω του παρόντοσ 

ιςτοτόπου: 

α) ε φορείσ, ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν 

όπωσ,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριςτικά, ςε παρόχουσ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν 

πλθροφορικισ ι/και υποςτιριξθσ πάςθσ φφςεωσ πλθροφοριακϊν και θλεκτρονικϊν 

ςυςτθμάτων και δικτφων, εταιρείεσ μάρκετινγκ, ςυμβουλευτικζσ εταιρείεσ κλπ. Οι 

ςυγκεκριμζνοι φορείσ παρζχουν επαρκείσ διαβεβαιϊςεισ για τθν εφαρμογι κατάλλθλων 

τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων, κατά τρόπο, ϊςτε οι επεξεργαςίεσ δεδομζνων να 

διενεργοφνται ςφμφωνα με  τισ απαιτιςεισ του ΓΚΠΔ και τθσ ςυναφοφσ νομοκεςίασ περί 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

β) ε εποπτικζσ, ανεξάρτθτεσ, δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ, δθμόςιεσ ι/και λοιπζσ αρχζσ ι φορείσ 

ι μζρθ ςτα οποία ζχει ανατεκεί ζλεγχοσ/παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ 

ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

  

ΙV.Σα δικαιώματα ςασ 

φμφωνα με τθν Ιςχφουςα Νομοκεςία, ζχετε δικαίωμα και μπορείτε να μασ ηθτιςετε: 

 να ςασ ενθμερϊςουμε ςχετικά με τα δεδομζνα που τθροφμε για εςάσ και τον τρόπο με τον 

οποίο τα επεξεργαηόμαςτε. Εφόςον το επικυμείτε, κα ςασ παρζχουμε και αντίγραφο χωρίσ 

δικι ςασ επιβάρυνςθ. (Δικαίωμα πρόςβαςθσ) 

 να διορκϊςουμε ανακρίβειεσ ι λάκθ, να ςυμπλθρϊςουμε ελλείψεισ ι να επικαιροποιιςουμε 

τα δεδομζνα ςασ. (Δικαίωμα διόρκωςθσ) 

 να διαγράψουμε δεδομζνα, εφόςον δεν τα τθροφμε για κάποιο ςυγκεκριμζνο, νόμιμο και 

δθλωμζνο ςκοπό. (Δικαίωμα ςτθ λικθ ι Δικαίωμα διαγραφισ) 

 να αναςτείλουμε τθν επεξεργαςία α)ενόςω αμφιςβθτείτε τθν ακρίβεια των δεδομζνων, 

β)εφόςον κρίνετε τθν επεξεργαςία παράνομθ (αλλά δεν επικυμείτε τθ διαγραφι) , γ)όταν τα 

δεδομζνα δεν είναι απαραίτθτα για το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ και δ)για όςο χρονικό 

διάςτθμα τελεί υπό αμφιςβιτθςθ κατά πόςο οι λόγοι για τουσ οποίουσ επεξεργαηόμαςτε τα 

δεδομζνα ςασ υπερτεροφν ςε ςχζςθ με αυτοφσ που επικαλείςτε εςείσ για να διακόψουμε 

οριςτικά τθ ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία. 

 να εναντιωκείτε ανά πάςα ςτιγμι για λόγουσ που ςασ αφοροφν ςτθν επεξεργαςία 

προςωπικϊν δεδομζνων που πραγματοποιοφμε ιδίωσ για ςκοποφσ απευκείασ εμπορικισ 

προϊκθςθσ ι για κατάρτιςθ προφίλ. Η εναντίωςθ μπορεί, ςυγκεκριμζνα, να αφορά και τθ 

ςυμμόρφωςι ςασ προσ κάποια απόφαςθ τθν οποία λάβαμε με αυτοματοποιθμζνα μζςα. 

τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, μπορείτε να απαιτιςετε από εμάσ να ςασ επιτρζψουμε να 

παρζμβετε. (Δικαίωμα εναντίωςθσ – Αυτοματοποιθμζνθ ατομικι λιψθ αποφάςεων) 

 να ςασ παρζχουμε τα δεδομζνα ςασ ςε ςυγκεκριμζνθ μορφι (ςυνικωσ αναγνϊςιμθ από 

μθχανιματα) ι να τα μεταφζρουμε απευκείασ ςε άλλον υπεφκυνο κατόπιν  δικισ ςασ 



υπόδειξθσ, εφόςον, βζβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τισ προχποκζςεισ που 

ορίηει ο νόμοσ. (Δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα). 

 να μθν επεξεργαηόμαςτε εφεξισ τα δεδομζνα ςασ, παρζχοντάσ ςασ τθ δυνατότθτα να 

ανακαλζςετε ελεφκερα τθ ςυγκατάκεςθ (ςυναίνεςθ) που μασ ζχετε δϊςει. 

 

Μπορείτε να απευκφνετε τα αιτιματά ςασ μζςω email, απευκυνόμενου ςτον Τπεφκυνο 

Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) τθσ Εταιρείασ μασ. Η Εταιρεία μασ κα ικανοποιεί όλα τα 

αιτιματά ςασ εντόσ ενόσ(1) μθνόσ. ε εξαιρετικά ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, που θ ικανοποίθςθ των 

δικαιωμάτων ςασ είναι ςχεδόν αδφνατθ για εμάσ, κα ςασ ενθμερϊνουμε άμεςα εξθγϊντασ 

ςασ  τουσ λόγουσ τθσ ςχετικισ μασ αδυναμίασ. 

 

ε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι παραβιάηεται θ Ιςχφουςα Νομοκεςία, διατθρείτε το δικαίωμα 

υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΠΔΠΧ). 

 

V. τοιχεία Επικοινωνίασ 

  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

«Α & Χ ΤΦΑΝΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

info@ifantis.gr 

ελζκα 4, Ν. Κθφιςιά 

210 8196500 

info@ifantis.gr 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) 

dpo-custom@revivalsa.gr 

  

VI.Ημερομθνία ιςχφοσ- Σροποποιιςεισ 

Ζκδοςθ 1.1, Δθμοςιεφκθκε ςτισ 22/06/2021 

 

mailto:info@ifantis.gr

