ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εηαηξεία καο ζπκκεξίδεηαη απφιπηα ηελ αλεζπρία ζαο ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά
ζαο δεδνκέλα. Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπκε πξνβεί ζε κία ζεηξά απφ αιιαγέο, νη
νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ
Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (γλσζηνχ σο "ΓΚΠΔ") ηεο ΕΕ. Σηφρνο καο είλαη λα είκαζηε
φζν ην δπλαηφλ πην εηιηθξηλείο θαη δηαθαλείο φζνλ αθνξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
πνπ ζπιιέγνπκε, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα επεμεξγαδφκαζηε.

Ι. Ποια πποζωπικά δεδομένα ζςλλέγοςμε και για ποιοςρ
ζκοπούρ
Η Εηαηξεία καο ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ λα
παξέρεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο, θαζψο θαη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη έλαληη ησλ (ππνςήθησλ) πειαηψλ θαη
πξνκεζεπηψλ ηεο.
Εηδηθά κέζσ ηνπ παξφληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ ζπιιέγνληαη θαη ππφθεηληαη ζε
επεμεξγαζία δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο:

Επικοινωνία
Σην δηθηπαθφ καο ηφπν ζπιιέγνπκε δεδνκέλα κέζσ ηνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ
πεδίνπ επηθνηλσλίαο. Σπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηζπκείηε λα
επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα ζπιιέμνπκε ην νλνκαηεπψλπκν,
ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), πξναηξεηηθά ην ηειέθσλφ ζαο,
θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ δεδνκέλν επηζπκείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην
κήλπκά ζαο.
Πξνζσπηθά δεδνκέλα ελδέρεηαη λα ζπιιεγνχλ ζην πιαίζην επηθνηλσλίαο, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη είηε ηειεθσληθά, κέζσ ησλ αξηζκψλ πνπ αλαξηψληαη ζηελ
ηζηνζειίδα καο, είηε κε απνζηνιή fax ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (email) ζηηο
αλαξηεκέλεο δηεπζχλζεηο.

Social Plugins
Σηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο καο ρξεζηκνπνηνχληαη Social Plugins.
Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξφζζεησλ (plugins), ε Εηαηξεία καο κπνξεί λα απνθηά
πξφζβαζε κφλν ζε δεκφζηα θνηλνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζηηο αληίζηνηρεο
πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Η ιεηηνπξγία ησλ plugins δηέπεηαη απφ ηνπο
φξνπο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ηεο εθάζηνηε
πιαηθφξκαο.

Αποστολή βιογραυικού
Εάλ επηζπκείηε λα εληαρζείηε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ καο, κπνξείηε λα καο
απνζηείιεηε ην βηνγξαθηθφ ζαο ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε θφξκα
ζηελ ηζηνζειίδα καο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ζπιιέμνπκε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο, ηελ
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζαο (email), πξναηξεηηθά ην ηειέθσλφ ζαο
θαη νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ δεδνκέλν επηιέμεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην ζρεηηθφ πεδίν
κελχκαηνο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πξνζσπηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη ζην
βηνγξαθηθφ ζαο ζεκείσκα αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα επηιέμεηε λα

πξνζζέζεηε ζηελ αίηεζή ζαο.
Θα ηεξήζνπκε ην βηνγξαθηθφ ζαο κέρξη λα πιεξσζεί ε ζέζε γηα ηελ νπνία έρεηε
εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. Τα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κε επηιερζέλησλ
εξγαδνκέλσλ ηεξνχληαη γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε
λα ηεξήζνπκε ην βηνγξαθηθφ ζαο ζεκείσκα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
κπνξείηε λα καο παξάζρεηε ηελ ζπγθαηάζεζή ζαο κε ζρεηηθή ξεηή αλαθνξά ζην
email, πνπ ζα καο απνζηείιεηε.

ΙΙ. Νομικέρ βάζειρ επεξεπγαζίαρ
Η Εηαηξεία καο ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κφλν
ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ηνπιάρηζηνλ κίαο απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
• Εθηέιεζε Σχκβαζεο: ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζήθνπζα
εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδεη ε Εηαηξεία καο ή γηα ηελ ιήςε κέηξσλ ζην
πξνζπκβαηηθφ ζηάδην. Επί παξαδείγκαηη,
ε Εηαηξεία καο ζπιιέγεη θαη
επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα λα ζαο παξέρεη ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζε ηπρφλ εξψηεκά ζαο
κέζσ ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο (θφξκα επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν, fax, email), θνθ.
• Έλλνκε Υπνρξέσζε: ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκφξθσζή καο κε
ππνρξεψζεηο πνπ θαζηεξψλεη ν λφκνο, επί παξαδείγκαηη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία.
• Έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Υπεχζπλνπ Επεμεξγαζίαο ή ηξίησλ, εθφζνλ δελ
ππεξηζρχεη απηψλ(ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ) ην ζπκθέξνλ ηνπ εξγαδνκέλνπ: Η
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηδίσμε ησλ ελλφκσλ
ζπκθεξφλησλ, ζπληζηάκελσλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Εηαηξείαο καο, ζηελ
πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο θήκεο ηεο Εηαηξείαο καο,
ζηε ζεκειίσζε, άζθεζε θαη ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ.
• Σπγθαηάζεζε: Εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην Νφκν ή φηαλ δελ εθαξκφδεηαη θάπνηα απφ
ηηο παξαπάλσ λνκηθέο βάζεηο, ε Εηαηξεία καο επεμεξγάδεηαη λφκηκα ηα δεδνκέλα
θαηφπηλ ζπγθαηάζεζήο ζαο , ε νπνία ιακβάλεηαη ππφ ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπεη ν ΓΚΠΔ. Επί παξαδείγκαηη, ιακβάλνπκε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ cookies.

III.Για πόζο σπονικό διάζηεμα διαηεπούμε ηα πποζωπικά
δεδομένα ζαρ
Δηαηεξνχκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη βάζεη ηνπ
ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίνλ έρνπλ ζπιιεγεί, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν.
Εθφζνλ ε ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο δελ ηθαλνπνηεί θάπνην ζαθψο νξηζκέλν θαη
λφκηκν ζθνπφ, πξνρσξνχκε ζε αζθαιή δηαγξαθή ή/θαη θαηαζηξνθή ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο κε βάζε ηελ «Πνιηηηθή Τήξεζεο θαη Δηαγξαθήο
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ» ηεο Εηαηξείαο καο.

ΙV.ε ποιοςρ γνωζηοποιούμε
πποζωπικά ζαρ δεδομένα

ή/και

διαβιβάδοςμε

ηα

Η Εηαηξεία καο γλσζηνπνηεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο:
α) Σε εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο,
β)Σε θνξείο, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ
φπσο, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, δηθεγφξνη, πάξνρνη πξντφλησλ ή/θαη
ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο ή/θαη ππνζηήξημεο πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηαθψλ θαη
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ, εηαηξείεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, εηαηξείεο
marketing.
γ)Επνπηηθέο, αλεμάξηεηεο, δηθαζηηθέο, εηζαγγειηθέο, δεκφζηεο ή/θαη ινηπέο αξρέο ή

θνξείο ή κέξε ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί έιεγρνο/παξαθνινχζεζε
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Εηαηξείαο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.

ησλ

V.Σα δικαιώμαηα ζαρ
Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ παξέρεη κία ζεηξά δηθαησκάησλ θαη
επηινγψλ, πνπ δεζκεπφκαζηε λα ηθαλνπνηήζνπκε. Έηζη, κπνξείηε λα καο δεηήζεηε:
• λα ζαο ελεκεξψζνπκε ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχκε γηα εζάο θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα επεμεξγαδφκαζηε. Εθφζνλ ην επηζπκείηε, ζα ζαο
παξέρνπκε θαη αληίγξαθν ρσξίο δηθή ζαο επηβάξπλζε. (Δηθαίσκα
πξφζβαζεο)
•

λα δηνξζψζνπκε αλαθξίβεηεο ή ιάζε, λα ζπκπιεξψζνπκε ειιείςεηο ή λα
επηθαηξνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ζαο. (Δηθαίσκα δηφξζσζεο)

•

λα δηαγξάςνπκε δεδνκέλα, εθφζνλ δελ ηα ηεξνχκε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν,
λφκηκν θαη δεισκέλν ζθνπφ. (Δηθαίσκα ζηε ιήζε ή Δηθαίσκα δηαγξαθήο)

•

λα αλαζηείινπκε ηελ επεμεξγαζία α)ελφζσ ακθηζβεηείηε ηελ αθξίβεηα ησλ
δεδνκέλσλ, β)εθφζνλ θξίλεηε ηελ επεμεξγαζία παξάλνκε (αιιά δελ
επηζπκείηε ηε δηαγξαθή) , γ)φηαλ ηα δεδνκέλα δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ην
ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο θαη δ)γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηειεί ππφ
ακθηζβήηεζε θαηά πφζν νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επεμεξγαδφκαζηε ηα
δεδνκέλα ζαο ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ επηθαιείζηε εζείο γηα λα
δηαθφςνπκε νξηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία.

•

λα ελαληησζείηε αλά πάζα ζηηγκή γηα ιφγνπο πνπ ζαο αθνξνχλ ζηελ
επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ηδίσο γηα
ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο ή γηα θαηάξηηζε πξνθίι. Η
ελαληίσζε κπνξεί, ζπγθεθξηκέλα, λα αθνξά θαη ηε ζπκκφξθσζή ζαο πξνο
θάπνηα απφθαζε ηελ νπνία ιάβακε κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. Σηελ
ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, κπνξείηε λα απαηηήζεηε απφ εκάο λα ζαο
επηηξέςνπκε λα παξέκβεηε. (Δηθαίσκα ελαληίσζεο – Απηνκαηνπνηεκέλε
αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ)

•

λα ζαο παξέρνπκε ηα δεδνκέλα ζαο ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (ζπλήζσο
αλαγλψζηκε απφ κεραλήκαηα) ή λα ηα κεηαθέξνπκε απεπζείαο ζε άιινλ
ππεχζπλν θαηφπηλ δηθήο ζαο ππφδεημεο, εθφζνλ, βέβαηα, απηφ είλαη ηερληθά
εθηθηφ θαη πάληα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο. (Δηθαίσκα ζηε
θνξεηφηεηα).

•

λα κελ επεμεξγαδφκαζηε εθεμήο ηα δεδνκέλα ζαο, παξέρνληάο ζαο ηε
δπλαηφηεηα λα αλαθαιέζεηε ειεχζεξα ηε ζπγθαηάζεζε (ζπλαίλεζε) πνπ καο
έρεηε δψζεη.

Μπνξείηε λα απεπζχλεηε ηα αηηήκαηά ζαο ζηε δηεχζπλζε dpo-custom@revivalsa.gr .
Η Εηαηξεία καο ζα ηθαλνπνηεί φια ηα αηηήκαηά ζαο εληφο ελφο(1) κήλα. Σε εμαηξεηηθά
ζπάληεο πεξηπηψζεηο, πνπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε
γηα εκάο, ζα ζαο ελεκεξψλνπκε άκεζα εμεγψληαο ζαο ηνπο ιφγνπο ηεο ζρεηηθήο καο
αδπλακίαο.
Σε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε φηη παξαβηάδεηαη ην ηζρχνλ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ ζαο Δεδνκέλσλ, δηαηεξείηε ην δηθαίσκα ππνβνιήο
θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα
(www.dpa.gr).

VI. ηοισεία Επικοινωνίαρ
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα απνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. Επηθνηλσλήζηε καδί

καο.
Email: info@ifantis.gr
Σελεθωνικά: 210 8196500

ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
Υθαληήο A & X ABEE
info@ifantis.gr
Σελέθα 4, Ν. Κεθηζηά
210 8196500

ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Revival Consulting Services Α.Ε
cpi-dpo@revivalsa.gr
Λέλνξκαλ 194-196, Αζήλα
210 5156800

VII.Ημεπομενία ιζσύορ- Σποποποιήζειρ
Έθδνζε 1.0, Δεκνζηεχζεθε ζηηο 25/12/2019

