ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ
Περίλθψθ Πολιτικισ Αςφαλείασ και Δεςμεφςεισ ςχετικά με τθν Ιδιωτικότθτα ςτθν “G.I.
SECURITY SA” .
τθν “G.I. SECURITY SA” ςυλλζγουμε τακτικά και χρθςιμοποιοφμε προςωπικά δεδομζνα
ςχετικά με τουσ πελάτεσ με τουσ οποίουσ ςυνάπτουμε ςυμβάςεισ ι που επιςκζπτονται τθν
ιςτοςελίδα μασ. Προςωπικά δεδομζνα είναι οποιαδιποτε πλθροφορία, θ οποία μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για να ταυτοποιιςει ζνα φυςικό εν ηωι πρόςωπο. Η προςταςία των
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι πολφ ςθμαντικι για εμάσ και κατανοοφμε τθν ευκφνθ
μασ να διαχειριςτοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα με αςφάλεια, να τα κρατιςουμε
αςφαλι και να ςυμμορφωκοφμε με όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ.
κοπόσ αυτισ τθσ Πολιτικισ Αςφαλείασ (“Πολιτικι”) είναι να ςασ παρζχει μία κακαρι
εξιγθςθ για το πότε, γιατί και πϊσ ςυλλζγουμε και χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ
δεδομζνα. Σθν ζχουμε ςχεδιάςει ζτςι ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο φιλικι προσ τον
αναγνϊςτθ κακϊσ ζχουμε κατθγοριοποιιςει τουσ ςχετικοφσ τομείσ προκειμζνου να ςασ
διευκολφνουμε να βρείτε πλθροφορίεσ που είναι πιο ςχετικζσ με εςάσ.
Παρακαλϊ διαβάςτε με προςοχι τθν Πολιτικι Αςφαλείασ τθσ εταιρείασ μασ. Παρζχει
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πϊσ χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα
και εξθγεί με ςαφινεια τα νόμιμα δικαιϊματά ςασ. Αυτι θ Πολιτικι δεν ζχει ςκοπό να
υπεριςχφςει των όρων οποιαςδιποτε μεταξφ μασ ςφμβαςθσ ι οποιαδιποτε τυχόν
δικαιϊματά ςασ ςφμφωνα με τουσ εφαρμοςτζουσ νόμουσ για τθν προςταςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα.
Θα διενεργοφμε αλλαγζσ ςε αυτι τθν Πολιτικι ανά διαςτιματα για παράδειγμα, για να τθν
ενθμερϊνουμε ι για να ςυμμορφωνόμαςτε με περεταίρω νόμιμεσ προχποκζςεισ ι αλλαγζσ
ςχετικά με τον τρόπο που λειτουργοφμε τθν επιχείρθςι μασ. ασ διαβεβαιϊνουμε ότι κα
παραμζνετε ενιμεροι για οποιαδιποτε ςθμαντικι αλλαγι αποςτζλλοντασ ςασ μινυμα με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν πιο πρόςφατθ θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ ι κοινοποιϊντασ
ςχετικι ενθμζρωςθ ςτθν θλεκτρονικι μασ ιςτοςελίδα ζτςι ϊςτε να γνωρίηετε το αντίκτυπο
των δραςτθριοτιτων μασ ςχετικά με τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων προτοφ
ςυνεχίςετε να δεςμεφεςτε με τθν εταιρεία μασ.
ασ παροτρφνουμε να προβαίνετε τακτικά ςε επιςκόπθςθ τθσ Πολιτικισ μασ προκειμζνου
να γνωρίηετε πάντα τί πλθροφορίεσ ςυλλζγουμε, πϊσ τισ χρθςιμοποιοφμε και με ποιόν τισ
μοιραηόμαςτε.
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1. ΠΟΙΟ είναι ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων?
Η ανϊνυμθ εταιρεία “G.I. SECURITY S.A.” είναι εμπορικι επιχείρθςθ με ζδρα τθν Παιανία
Αττικισ, 16ο χλμ. Λεωφόροσ Λαυρίου, Σ.Κ 19002 και υποκατάςτθμα ςτθν Θεςςαλονίκθ,
οδόσ προζκταςθ μαιάνδρου & Ελευκερίου, Ωραιόκαςτρο Θεςςαλονίκθσ, Σ.Κ. 57013, θ
οποία δραςτθριοποιείται ςτθν ειςαγωγι και εμπορία με χονδρικι πϊλθςθ θλεκτρονικϊν
ειδϊν παροχισ αςφαλείασ ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ χϊρουσ. Η ανωτζρω εταιρεία
ςυναλλάςςεται ωσ επί τω πλείςτον με εταιρείεσ – νομικά πρόςωπα και λιγότερο με ιδιϊτεσ
– φυςικά πρόςωπα, τουσ οποίουσ προμθκεφει, με χονδρικι πϊλθςθ, εμπορεφματα
θλεκτρονικϊν ειδϊν παροχισ αςφαλείασ (κάμερεσ κλπ).
Η “G.I. SECURITY S.A.” είναι ο Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα (Data Controller).

2. ΣΙ προςωπικά δεδομζνα ςυλλζγουμε?
ε ςχζςθ με τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ, παρελκόντεσ πελάτεσ και τουσ ςθμερινοφσ πελάτεσ
μασ, κακϊσ επίςθσ τουσ υποψιφιουσ επιςκζπτεσ ςτθν θλεκτρονικι μασ ιςτοςελίδα,
ςυλλζγουμε τα ακόλουκα προςωπικά δεδομζνα:
 Σο ονοματεπϊνυμό ςασ, τθν διεφκυνςθ κατοικίασ ςασ, τον αρικμό ςτακεροφ ι/και
κινθτοφ ςασ τθλεφϊνου, τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ςασ ταχυδρομείου
προκειμζνου να επικοινωνοφμε μαηί ςασ με για τθν εκτζλεςθ τθσ μεταξφ μασ
ςφμβαςθσ ι ςε απρόοπτο γεγονόσ για τθν αναβολι, ακφρωςθ, ανάκλθςθ,
μετατροπι τθσ μεταξφ μασ ςφμβαςθσ.
 Σα φορολογικά ςασ ςτοιχεία όπωσ τον αρικμό φορολογικοφ ςασ μθτρϊου (ΑΦΜ)
και τθν ΔΟΤ ςτθν οποία υπάγεςτε
 Πλθροφορίεσ που μασ παρζχετε ςυμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα ςτθν ιςτοςελίδα μασ.
Αυτό περιλαμβάνει πλθροφορίεσ που μασ παρζχονται από εςάσ κατά τθ ςτιγμι τθσ
χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ, κάνοντασ εγγραφι ςτθν ιςτοςελίδα μασ, ανεβάηοντασ
υλικό ι ηθτϊντασ περαιτζρω υπθρεςίεσ. Θα ςασ ηθτιςουμε επίςθσ πλθροφορίεσ
όταν αναφζρετε οποιοδιποτε πρόβλθμα ςχετικά με τθν ιςτοςελίδα μασ.

[2]

 Λεπτομζρειεσ για οποιεςδιποτε απορίεσ αν επικοινωνιςετε μαηί μασ με ςχετικό
ερϊτθμα ι ηιτθμα.
 Λεπτομζρειεσ των ςυναλλαγϊν ςασ με τθν εταιρεία μασ είτε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
μασ είτε για τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν ςασ με καταβολι του αντίςτοιχου
ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνων των λεπτομερειϊν των
πιςτωτικϊν ι χρεωςτικϊν ςασ καρτϊν.
 Λεπτομζρειεσ τθσ επιςκεψιμότθτάσ ςασ ςτθν ιςτοςελίδα μασ ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά, ιτοι δεδομζνα κίνθςθσ και άλλα δεδομζνα επικοινωνίασ.
Σα ανωτζρω περιλαμβάνουν τθ ςυλλογι των ςτοιχείων επικοινωνίασ ςασ όπωσ
ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν τιμολόγθςθ
και τθν εκτζλεςθ τθσ μεταξφ μασ ςφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ το ιςτορικό των αγορϊν ςασ από
τθν εταιρεία μασ, τισ προτιμιςεισ ςασ ςε ςυγκεκριμζνα προϊόντα, κωδικοφσ αναφοράσ για
τθν αρχειοκζτθςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ ςασ ςτο θλεκτρονικό μασ αρχείο, τεχνικά
δεδομζνα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ και λεπτομζρειεσ ςχετικά
με το ιςτορικό περιιγθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ και τθν χριςθ των cookies.

3. ΠΟΣΕ ςυλλζγουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα?
Πελάτεσ
 Θα ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ άμεςα από εςάσ όταν εγγράφεςτε ςτα newsletter μασ
ζπειτα από δικι ςασ ςυγκατάκεςθ, όταν προβαίνετε ςε αγορά των προϊόντων μασ,
όταν προβαίνετε ςε κράτθςθ ι αγορά προϊόντων μζςω τθλεφϊνου ι όταν
επικοινωνείτε μαηί μασ για ερωτιςεισ ι προτάςεισ.
 Παρακολουκοφμε και καταγράφουμε τθλεφωνικζσ κλιςεισ προκειμζνου να
λάβουμε και να καταγράψουμε τθ κετικι ςυγκατάκεςι ςασ για προωκθτικζσ
ενζργειεσ ι περιεχόμενο, όταν πραγματοποιείτε άμεςα τθλεφωνικι κλιςθ προσ τθν
εταιρεία μασ.
ε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ κα ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με εςάσ ζμμεςα από
άλλεσ πθγζσ όταν πιςτεφουμε ότι αυτό είναι απαραίτθτο προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
αςφάλεια τθσ επιχείρθςισ μασ.
Δεν ςυλλζγουμε εν γνϊςει μασ προςωπικά δεδομζνα που αφοροφν ςε παιδιά οφτε
προωκθτικοφσ ςκοποφσ οφτε για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ.

4. ΠΟΙΟ είναι ο ςκοπόσ που χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και με
ΠΟΙΑ νομικι βάςθ?
Θα χρθςιμοποιιςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα προκειμζνου:
 Να εκτελζςουμε τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ ςυμβατικζσ μασ
δεςμεφςεισ προσ εςάσ
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 Να ςασ παρζχουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τα διακζςιμα προϊόντα μασ ι
υπθρεςίεσ που ηθτάτε από εμάσ ι που κεωροφμε ότι μπορεί να ςασ ενδιαφζρουν
 Να ςασ ενθμερϊνουμε για οποιεςδιποτε τυχόν αλλαγζσ ςτισ υπθρεςίεσ μασ.
Ενδζχεται να ςασ αποςτζλλουμε προωκθτικό υλικό (αν και εφόςον ζχουμε τθν
απαιτοφμενθ ςυγκατάκεςι ςασ όπωσ κατωτζρω ςτθν κατθγορία 8 αναφζρεται). Αυτι θ
διαδικαςία μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιςθ προφίλ (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
παρζχονται ςτθν κατθγορία 9). Θα χρθςιμοποιιςουμε επίςθσ τα προςωπικά ςασ
δεδομζνα μόνο για ςκοποφσ ςχετιηόμενουσ με τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ μασ ςφμφωνα
με τον Νζο Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ χαρακτιρα.
Ενόψει τθσ ανάγκθσ ίδρυςθσ ενόσ νόμιμου λόγου για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν
ςασ δεδομζνων, ςασ διαβεβαιϊνουμε ότι κα χρθςιμοποιιςουμε μόνο για τουσ ςκοποφσ
που προβλζπονται ςτθν Κατθγορία 4 κακϊσ επίςθσ ςτο ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ Ι, όταν είμαςτε
βζβαιοι ότι:
 θ χριςθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι απαραίτθτθ προκειμζνου για
τθν εκτζλεςθ τθσ μεταξφ μασ ςφμβαςθσ ι να λθφκοφν βιματα προκειμζνου για
τθν κατάρτιςθ τθσ μεταξφ μασ ςφμβαςθσ (π.χ. να ςασ αποςτείλουμε τα
προϊόντα που αγοράςατε ςτθν διεφκυνςθ που κα μασ υποδείξετε) ι
 θ χριςθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να
ςυμμορφωκοφμε με μία ςχετικι νόμιμθ υποχρζωςθ μασ ι
 θ χριςθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να
υποςτθρίξουμε τα νόμιμα ςυμφζροντα τθσ επιχείρθςισ μασ (βελτίωςθ
προϊόντων)
Η επιχείρθςι μασ δεν ςυλλζγει, οφτε επεξεργάηεται ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα. Αν
τυχόν αυτό ςυμβεί, προτοφ ςυλλζξουμε ι/και χρθςιμοποιιςουμε οποιαδιποτε τυχόν
ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα ςασ κα ιδρφςουμε ζναν πρόςκετο νόμιμο λόγο,
προκειμζνου να μπορζςουμε να χρθςιμοποιιςουμε αυτι τθν πλθροφορία. Αυτι θ
εξαίρεςθ κα άγεται τυπικά:
 ςτθ ρθτι ςυγκατάκεςι ςασ
 ςτθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι άμυνα τθσ επιχείρθςισ μασ ι τρίτων μερϊν παντόσ
νομίμου δικαιϊματόσ ι/και αξίωςισ μασ ι
 ςε μία ειδικι εξαίρεςθ παρεχόμενθ από τα ελλθνικό εφαρμοςτζο δίκαιο ι δίκαιο
οποιαςδιποτε χϊρασ εφαρμόηει τον Κανονιςμό.
ΗΜΕΙΩΗ
Εάν παρζχετε τθ ρθτι ςυγκατάκεςι ςασ προκειμζνου να επιτρζψετε να επεξεργαςτοφμε
τα ευαίςκθτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, μπορείτε να ανακαλζςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ
ωσ προσ τθν επεξεργαςία αυτι οποιαδιποτε ςτιγμι. Ωςτόςο, κα πρζπει να γνωρίηετε ότι
αν επιλζξετε να τθν ανακαλζςετε κα ςασ ενθμερϊςουμε για τισ πικανζσ ςυνζπειεσ (π.χ.
ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ μπορεί να μθν είναι πλζον διακζςιμεσ).
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5. ΜΕ ΠΟΙΟΝ μοιραηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα?
Μοιραηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα με τρίτα μζρθ, τα οποία μασ βοθκοφν ςτθν
λειτουργία τθσ επιχείρθςισ μασ και ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ. Αυτά τα τρίτα μζρθ
μπορεί ανά διαςτιματα να χρειάηεται να ζχουν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα
και αυτά είναι τα εξισ:
 Ο πάροχοσ υπθρεςιϊν (server)
 Η ρυκμιςτικι αρχι, θ οποία ςτθν Ελλάδα είναι θ Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων
Προςωπικοφ Χαρακτιρα (Α.Π.Δ.Π.Χ) αλλά και οποιαδιποτε άλλθ ρυκμιςτικι αρχι
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και παγκοςμίωσ
 Οι νομικοί ςφμβουλοι, οι λογιςτζσ, οι ορκωτοί ελεγκτζσ, οι τεχνικοί ςυντιρθςθσ
δικτφου, υπάλλθλοι ςτο τμιμα Προμθκειϊν, ςτο τμιμα ςυντιρθςθσ (service), ςτο
τμιμα μάρκετινγκ και ςτο τμιμα αποκικθσ είτε ζμμιςκοι είτε ςτα πλαίςια
εξωτερικισ ςυνεργαςίασ (outsourcing).
Επιπλζον, αν ςτο μζλλον χρειαςτεί να μεταβιβάςουμε λόγω ςυγχϊνευςθσ ι εξαγοράσ
οποιοδιποτε κομμάτι τθσ επιχείρθςισ μασ ι όλθ τθν επιχείρθςι μασ ςε τρίτο, κα
υποχρεωκοφμε να μεταβιβάςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςτον αγοραςτι.

6. ΓΙΑ ΠΟΟ ΚΑΙΡΟ διατθροφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα?

Θα διατθριςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για εφλογο απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα
για τουσ ςκοποφσ που τίκενται ςτθν Κατθγορία 4 αυτισ τθσ Πολιτικισ. υγκεκριμζνα, τα
προςωπικά δεδομζνα πελατϊν που παραμζνουν ανενεργοί για αρκετό χρονικό διάςτθμα
(π.χ. μετά από μία αγορά, μετά από εγγραφι ςε newsletter κλπ) κα αρχειοκετοφνται μετά
τθν παρζλευςθ ενόσ (1) ζτουσ και κα διαγράφονται μετά από πζντε (5) ζτθ.
Όπου απαιτείται να ςυμμορφωκοφμε με νομικζσ, ρυκμιςτικζσ, φορολογικζσ ι λογιςτικζσ
υποχρεϊςεισ, κα διατθριςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα (το ανϊτερο μζχρι 20ετία), όπου όμωσ επιτρζπεται να το πράξουμε όπωσ ςτθν
περίπτωςθ παραπόνων ι αξιϊςεων ι ςτθν περίπτωςθ που εφλογα πιςτεφουμε ότι υπάρχει
πικανότθτα νομικϊν αξιϊςεων ςε ςχζςθ με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα.
Η επιχείρθςι μασ διατθρεί πολιτικι διατιρθςθσ δεδομζνων, τθν οποία επιμελϊσ
εφαρμόηουμε ςτα αρχεία μασ. τθν περίπτωςθ που τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν
χρειάηεται πλζον να διατθροφνται ςτα αρχεία τθσ επιχείρθςισ μασ και για τθν διατιρθςθ
των οποίων δεν υπάρχει πλζον νόμιμθ βάςθ, ςασ διαςφαλίηουμε ότι είτε αυτά
διαγράφονται με αςφάλεια είτε ότι αποκθκεφονται με τρόπο που κακίςτανται ανϊνυμα και
ότι τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν χρθςιμοποιοφνται πλζον από τθν επιχείρθςι μασ.
7. ΠΟΙΑ είναι τα δικαιϊματά ςασ?
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Ζχετε ζνα ςφνολο δικαιωμάτων ςε ςχζςθ με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. Περιλθπτικά,
ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε: πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςασ, διόρκωςθ οποιουδιποτε
λάκουσ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ςτα αρχεία μασ, διαγραφι από τα αρχεία μασ
όπου πλζον δεν απαιτείται, περιοριςμό ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ, εναντίωςθ
ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ, φορθτότθτα δεδομζνων και άλλεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με οποιαδιποτε αυτοματοποιθμζνθ απόφαςθ και κατάρτιςθ προφίλ ι τθν βάςθ για
τισ διεκνείσ μεταφορζσ. Ζχετε επίςθσ το δικαίωμα να αςκιςετε τα παράπονά ςασ ενϊπιον
τθσ αρμόδιασ ρυκμιςτικισ αρχισ (περαιτζρω πλθροφορίεσ ςτθν κατωτζρω Κατθγορία (ςτθν
Ελλάδα Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα Α.Π.ΔΠ.Χ). Σα δικαιϊματά
ςασ κακορίηονται λεπτομερϊσ παρακάτω:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
Πρόςβαςθ

Διόρκωςθ

Διαγραφι/
Δικαίωμα
ςτθ «λικθ»

ΣΙ ΗΜΑΙΝΟΤΝ
Μπορείτε να μασ ηθτιςετε:
 Να ςασ επιβεβαιϊςουμε εάν επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά
ςασ δεδομζνα
 Να ςασ δϊςουμε αντίγραφο των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων
 Να ςασ παρζχουμε οποιαδιποτε πλθροφορία για τα προςωπικά
ςασ δεδομζνα όπωσ τί είδουσ δεδομζνα ςυλλζγουμε, για ποιό
λόγο, ςε ποιόν τα κοινοποιοφμε, εάν τα διαβιβάηουμε ςτο
εξωτερικό και πϊσ τα διαςφαλίηουμε, πόςο καιρό τα τθροφμε, τί
δικαιϊματα ζχετε, πϊσ μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα, από
ποφ ζχουμε ςυλλζξει τα δεδομζνα ςασ και εάν κάνουμε
κατάρτιςθ προφίλ ι λιψθ αυτοματοποιθμζνθσ απόφαςθσ, όταν
θ ανωτζρω πλθροφόρθςθ δεν ςασ ζχει παραςχεκεί ιδθ από τθν
παροφςα Πολιτικι μασ
Μπορείτε να μασ ηθτιςετε να διορκϊςουμε ανακριβι προςωπικά ςασ
δεδομζνα. Ενδζχεται να επαλθκεφςουμε τθν ακρίβεια των δεδομζνων
ςασ προτοφ τθ διόρκωςθ
Μπορείτε να μασ ηθτιςετε να διαγράψουμε τα προςωπικά ςασ
δεδομζνα, μόνο όμωσ υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
 Όταν δεν είναι πλζον απαραίτθτα για τουσ ςκοποφσ για τουσ
οποίουσ είχαν ςυλλεγεί
 Όταν ανακαλζςετε τθν ςυγκατάκεςι ςασ (όπου θ επεξεργαςία
των δεδομζνων βαςιηόταν ςτθν ςυγκατάκεςθ) ι
 Όταν ζχει ικανοποιθκεί το δικαίωμα ςασ να εναντιωκείτε (βλ.
παρακάτω Εναντίωςθ)
 Όταν τα δεδομζνα ςασ ζχουν ςυλλεγεί μθ νόμιμα
 Όταν θ εταιρεία μασ πρζπει να ςυμμορφωκεί με νομικζσ
υποχρεϊςεισ
Δεν είμαςτε υποχρεωμζνοι να ςυμμορφωκοφμε με το αίτθμά ςασ για
διαγραφι των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων εάν θ επεξεργαςία αυτϊν
είναι απαραίτθτθ για ςυμμόρφωςθ με μία νομικι υποχρζωςθ ι για τθν
εγκακίδρυςθ, άςκθςθ ι άμυνα των νομίμων αξιϊςεϊν μασ ςε ςχζςθ με
τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ ι για να επιτφχουμε ςκοποφσ που άπτονται
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, επιςτθμονικι ι ιςτορικι αναηιτθςθ ι
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. τα πλαίςια τθσ διαφιμιςθσ, κα διατθριςουμε
μία λίςτα απόκρυψθσ εάν ζχετε δθλϊςει ότι δεν ςυγκατατίκεςτε πλζον
(opt-out) να λαμβάνετε ενθμερωτικό – διαφθμιςτικό υλικό προκειμζνου
να διαςφαλίηουμε ότι δεν λαμβάνετε πλζον περαιτζρω ενθμερϊςεισ.
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Περιοριςμόσ

Φορθτότθτα

Εναντίωςθ

Μπορείτε να μασ ηθτιςετε να περιορίςουμε (να τθριςουμε αλλά όχι να
χρθςιμοποιιςουμε) τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, αλλά μόνο εφόςον:
 Η ακρίβειά τουσ τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ (βλ. Ανάκλθςθ
παραπάνω), να μασ επιτρζψετε να επαλθκεφςουμε τθν ακρίβεια
αυτϊν ι
 Η επεξεργαςία είναι μθ νόμιμθ, αλλά δεν κζλετε να τα
διαγράψουμε ι
 Δεν χρειάηονται πλζον για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ
ςυνελζγθςαν, αλλά ακόμα τα χρειαηόμαςτε προκειμζνου να
ιδρφςουμε, αςκιςουμε ι να αμυνκοφμε ςε νόμιμεσ αξιϊςεισ μασ
ι
 Ζχετε αςκιςει το δικαίωμά ςασ να εναντιωκείτε και εκκρεμεί θ
επαλικευςθ των λόγων που υπεριςχφουν πάντων
Μποροφμε να ςυνεχίςουμε να χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ
δεδομζνα φςτερα από αίτθμά ςασ για περιοριςμό, όταν:
 Ζχουμε τθν ςυγκατάκεςι ςασ
 Πρόκειται να ιδρφςουμε, αςκιςουμε ι να αμυνκοφμε για τισ
νόμιμεσ αξιϊςεισ μασ
 Πρόκειται να προςτατεφςουμε τα δικαιϊματα ενόσ άλλου
φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου
Μπορείτε να μασ ηθτιςετε να ςασ παρζχουμε τα προςωπικά ςασ
δεδομζνα ςε δομθμζνθ, εφχρθςτθ και αναγνϊςιμθ από μθχάνθμα μορφι
ι μπορείτε να μασ ηθτιςετε να τα μεταφζρουμε απευκείασ ςε άλλο
Τπεφκυνο Επεξεργαςίασ, αλλά ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ μόνο όταν θ
επεξεργαςία βαςίηεται ςτθν ςυγκατάκεςι ςασ ι ςτθν εκτζλεςθ
ςφμβαςθσ μαηί ςασ και θ επεξεργαςία εκτελείται με αυτοματοποιθμζνο
τρόπο
Μπορείτε να εναντιωκείτε ςε κάκε επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ
δεδομζνων θ οποία ζχει ωσ νόμιμθ βάςθ τα ζννομα ςυμφζροντα τθσ
εταιρείασ μασ (βλ. Παράρτθμα 1 για περαιτζρω πλθροφορίεσ) εάν
πιςτεφετε ότι τα κεμελιϊδθ δικαιϊματά ςασ και οι ελευκερίεσ ςασ
υπεριςχφουν των εννόμων ςυμφερόντων μασ. Από τθ ςτιγμι που
εναντιωκείτε, ζχουμε τθ δυνατότθτα να αποδείξουμε ότι ζχουμε
υποχρεωτικά ζννομα ςυμφζροντα τα οποία υπεριςχφουν των
δικαιωμάτων ςασ, ωςτόςο θ ανωτζρω δυνατότθτα δεν τυγχάνει
εφαρμογισ όταν θ εναντίωςι ςασ αναφζρεται ςτθν χριςθ των
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων για απευκείασ διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ.

Για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ςασ μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μασ ςτα ςτοιχεία
επικοινωνίασ όπωσ τίκενται ςτθν Κατθγορία 11. Παρακαλϊ λάβετε υπ’όψιν ςασ τα
παρακάτω ςτθν περίπτωςθ που επικυμείτε να κάνετε χριςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων
ςασ:
 Σαυτότθτα. Λαμβάνουμε πολφ ςοβαρά υπ’όψιν τθν εμπιςτευτικότθτα όλων των
αρχείων που περιζχουν προςωπικά δεδομζνα και διατθροφμε το δικαίωμα να
ηθτιςουμε αποδείξεισ ςχετικά με τθν ταυτότθτά ςασ εάν υποβάλλετε οποιοδιποτε
αίτθμα.
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 Αμοιβι. Δεν κα ςασ ηθτιςουμε αμοιβι προκειμζνου να αςκιςετε οποιοδιποτε από
τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιϊματά ςασ, εκτόσ εάν το αίτθμά ςασ είναι
προδιλωσ αβάςιμο, υπερβολικό ι επαναλαμβανόμενο. ε αυτι τθν περίπτωςθ κα
ςασ χρεϊςουμε με ζνα εφλογο ποςό.
 Χρονοδιάγραμμα. Θα απαντοφμε εγγράφωσ ςτα ζγκυρα ερωτιματά ςασ εντόσ
προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ, εκτόσ εάν το ηιτθμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ι εάν
ζχετε υποβάλλει διάφορα ερωτιματα. τθν περίπτωςθ αυτι κα ςασ παρζχουμε
ζγγραφεσ απαντιςεισ εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν. ε κάκε περίπτωςθ κα
ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ διεργαςία για τθν απάντθςι μασ πρόκειται να υπερβεί τον
ζνα μινα. Ενδζχεται να ςασ ηθτιςουμε να μασ βοθκιςετε εφόςον μπορείτε
λζγοντασ τι ακριβϊσ επικυμείτε να λάβετε ι για τι ακριβϊσ ενδιαφζρεςτε. Θα μασ
βοθκιςει ϊςτε να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμά ςασ πιο ςφντομα.
 Εξαιρζςεισ. Η εγχϊρια νομοκεςία ενδζχεται να παρζχει επιπρόςκετεσ εξαιρζςεισ ςε
κάποια δικαιϊματα.

8. Direct Marketing
Μπορεί να χρθςιμοποιιςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για να ςασ αποςτείλουμε
προωκθτικζσ ενζργειεσ πϊλθςθσ προϊόντων ςχετικά με τα εμπορεφματα ι τισ αντίςτοιχεσ
υπθρεςίεσ. Αυτό κα είναι ςε μορφι email, ταχυδρομείου μθνφματοσ (sms) ι ςε μορφι
ςτοχευμζνθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ.
Όπου απαιτείται ρθτι ςυγκατάκεςθ με κετικι ενζργεια (opt-in) για τθν απευκείασ
διαφιμιςθ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Νομοκεςίεσ περί Ιδωτικότθτασ και Προςταςίασ
Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, κα ςασ ηθτιςουμε τθν ςυναίνεςι ςασ. Άλλωσ, για μθ
θλεκτρονικι διαφιμιςθ ι όπου μποροφμε να βαςιςτοφμε ςε ςτθν εξαίρεςθ τθσ ρθτισ
ςυγκατάκεςθσ με κετικι ενζργεια, κα ςτθριηόμαςτε ςτα ζννομα ςυμφζροντά μασ για ςτουσ
ςκοποφσ του Νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν δεδομζνων όπωσ
αναλυτικά αναφζρεται ςτθν Κατθγορία 4 και ςτο Παράρτθμα 1.
Ζχετε το δικαίωμα να ςταματιςετε να λαμβάνετε απευκείασ διαφιμιςθ οποιαδιποτε
ςτιγμι – μπορείτε να το κάνετε επιλζγοντασ τουσ ςυνδζςμουσ opt-out ςτθν θλεκτρονικι
επικοινωνία (όπωσ τα emails) ι επικοινωνϊντασ μαηί μασ ςτισ πλθροφορίεσ τθσ Κατθγορίασ
11.

9. Profiling
Η φράςθ «Λιψθ αυτοματoποιθμζνων αποφάςεων ι κατάρτιςθ προφίλ» (ςτα αγγλικά
profiling) αναφζρεται ςε μία απόφαςθ θ οποία ζχει λθφκεί διαμζςω τθσ
αυτοματοποιθμζνθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων – αυτό ςθμαίνει
επεξεργαςία χρθςιμοποιϊντασ για παράδειγμα κωδικό λογιςμικοφ ι ζναν αλγόρικμο, ο
οποίοσ δεν περιλαμβάνει καμία ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. Δεν εκτελοφμε λιψθ
αυτοματοποιθμζνων αποφάςεων, ωςτόςο ενδζχεται να κάνουμε profiling για να
προςαρμόςουμε διαφθμιςτικό υλικό για ςυγκεκριμζνο πελάτθ.
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Όπου ζχουμε τθν άδεια να ςτζλνουμε ςε ζναν πελάτθ διαφθμιςτικζσ ενθμερϊςεισ,
ενδζχεται να κάνουμε κατάρτιςθ προφίλ για να διαςφαλίςουμε ότι το διαφθμιςτικό υλικό
προςαρμόηεται ςτισ προτιμιςεισ ςασ κι ςε ό,τι κεωροφμε ότι κα ςασ ενδιαφζρει. ε πολφ
ειδικζσ περιςτάςεισ είναι πικανό να ςυμπεράνουμε ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από εςάσ
από τα αποτελζςματα τθσ κατάρτιςθσ προφίλ, οι οποίεσ ενδζχεται να περιζχουν ειδικζσ
κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων, όμωσ δεν κα το κάνουμε αν δεν μασ ζχετε παράςχει
ρθτϊσ τθν ςυγκατάκεςι ςασ για αυτόν το ςκοπό.

10. Διεκνείσ Διαβιβάςεισ Προςωπικϊν Δεδομζνων
Δεν διαβιβάηουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςτθν αλλοδαπι, ωςτόςο αν λάβουμε ζνα
ερϊτθμα από ξζνθ ρυκμιςτικι αρχι ι οργανιςμό, μπορεί να χρειαςτεί να το κάνουμε. ασ
διαβεβαιϊνουμε ότι πάντα κα λαμβάνουμε μζτρα ϊςτε να διαςφαλίηεται επαρκϊσ θ
διαςυνοριακι διαβίβαςθ πλθροφοριϊν προκειμζνου να προςτατευτοφν τα δικαιϊματα και
τα ζννομα ςυμφζροντά ςασ, ςυγκεκριμζνα μπορεί:
 είτε να διαβιβάςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε χϊρεσ που διακζτουν
επαρκζσ επίπεδο νομικισ προςταςίασ ςυμφϊνωσ με το άρκρο 45 του Νζου
Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ,
 είτε να διαςφαλίςουμε ότι οι διαβιβάςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπόκεινται
ςτθν κατάλλθλθ νομικι προςταςία – για παράδειγμα ςφμφωνα με το άρκρο 46 του
Κανονιςμοφ ι/και το EU-US Privacy Shield για τθν προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων που διαβιβάηονται ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ (για περαιτζρω
πλθροφορίεσ παρακαλϊ δείτε htttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en)

Ζχετε το δικαίωμα να μασ ρωτιςετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μζτρα
προςταςίασ που λαμβάνουμε. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για οποιοδιποτε αίτθμα ι
ερϊτθμά ςασ ςχετικά με τα ανωτζρω, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτα ςτοιχεία
επικοινωνίασ τθσ Κατθγορίασ 11.
11. Επικοινωνία και παράπονα
Για όλα τα ανακφπτοντα ηθτιματα τθσ Πολιτικισ αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
αιτθμάτων των υποκειμζνων των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε ςτο ακόλουκο
email sales@security.gr

Αν ζχετε οποιοδιποτε παράπονο ι ανθςυχία ςχετικά με τον τρόπο που χρθςιμοποιοφμε τα
προςωπικά ςασ δεδομζνα, παρακαλϊ επικοινωνιςτε μαηί μασ απευκείασ και κα
επιδιϊξουμε να επιλφςουμε το ηιτθμα όςο το δυνατόν ςυντομότερο. Ζχετε επίςθσ το
δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονα ςτθν αρμόδια ρυκμιςτικι αρχι οποτεδιποτε. τθν
Ελλάδα θ αρμόδια Ρυκμιςτικι Αρχι είναι θ Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ
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Χαρακτιρα (www.dpa.gr). ασ παρακαλοφμε κερμϊσ να προςπακιςετε να επιλφςετε
οποιοδιποτε ηιτθμα ςασ απαςχολεί απευκυνόμενοι πρϊτα ςε εμάσ, αν και ζχετε το
δικαίωμα να επικοινωνιςετε με τθν αρμόδια Ρυκμιςτικι Αρχι οποτεδιποτε.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δραςτθριότθτα

Πελάτθσ - Καταναλωτισ

Σιρθςθ αρχείου ςτο ERP
ςφςτθμα

Παροχι
πελατϊν

υποςτιριξθσ

Διαφιμιςθ

υμμόρφωςθ με νομικζσ,
αςφαλιςτικζσ, φορολογικζσ
και ρυκμιςτικζσ υποχρεϊςεισ

Σφποσ δεδομζνων

 τοιχεία
επικοινωνίασ
 τοιχεία για τθν
κατάρτιςθ ςφμβαςθσ
 τοιχεία
επικοινωνίασ
 τοιχεία για τθν
κατάρτιςθ ςφμβαςθσ

 τοιχεία
επικοινωνίασ,
ςτοιχεία για τθν
κατάρτιςθ ςφμβαςθσ
και τεχνικά δεδομζνα
 τοιχεία
επικοινωνίασ
και
διαφθμιςτικζσ
προτιμιςεισ

 τοιχεία
επικοινωνίασ
και
ςτοιχεία για τθν
κατάρτιςθ ςφμβαςθσ
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Νόμιμθ Βάςθ

 Εκτζλεςθ
ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων
 Εκτζλεςθ
ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων
 Άςκθςθ
εννόμου
ςυμφζροντοσ
(για
διαςφάλιςθ τιρθςθσ
ακριβοφσ
αρχείου
όλων των πελατϊν
με τουσ οποίουσ
ςυνεργαηόμαςτε)
 Εκτζλεςθ
ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων

 Άςκθςθ
εννόμου
ςυμφζροντοσ
(για
παροχι
πλθροφοριϊν
τθσ
εταιρείασ
που
άπτονται
του
ενδιαφζροντόσ ςασ)
 υγκατάκεςθ (opt-in)
όπου
αυτι
απαιτείται ςφμφωνα
με τθν Νομοκεςία
για τισ θλεκτρονικζσ
επικοινωνίεσ και τθν
Ιδιωτικότθτα
 Νομικι υποχρζωςθ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Καταναλωτισ: Σο φυςικό πρόςωπο που ςυναλλάςςεται, πρόκειται να ςυναλλαγεί ι που
ζχει ςυναλλαγεί με τθν εταιρεία μασ για τθν προμικεια και αγορά ζναντι ανταλλάγματοσ
εμπορευμάτων
Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που κακορίηει τον
τρόπο, τα μζςα και τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων
Τποκείμενο Δεδομζνων: το φυςικό πρόςωπο ςτο οποίο τα προςωπικά δεδομζνα αφοροφν
Προςωπικά δεδομζνα: κάκε πλθροφορία που αφορά ςε ταυτοποιθμζνο ι ταυτοποιιςιμο
άμεςα ι ζμμεςα υποκείμενο δεδομζνων
GDPR: Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, ο οποίοσ τίκεται ςε άμεςθ
εφαρμογι από τισ 25 Μαΐου 2018 και αντικακιςτά τθν προθγοφμενθ Ευρωπαϊκι Οδθγία
Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 95/46/ΕΚ
ΑΠΔΠΧ: Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, θ οποία ρυκμίηει τθν
επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ εντόσ
τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ
Ζννομα ςυμφζροντα: Αποτελεί νόμιμθ βάςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ οργανιςμοφσ και τισ επιχειριςεισ, για
παράδειγμα όταν τα προςωπικά δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται για εφλογθ χριςθ ι υπάρχει
αναγκαίοσ λόγοσ για τθν επεξεργαςία.
Privacy Shield: το πλαίςιο που ζχει εφαρμοςτεί προκειμζνου να προςτατεφονται τα
δικαιϊματα των φυςικϊν προςϊπων που τα δεδομζνα τουσ διαβιβάηονται ςτισ Ηνωμζνεσ
Πολιτείεσ
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