
Πολιτική απορρήτου

Η  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με τη συμφωνία των ατόμων  των
οποίων  είναι  τα  αναφερόμενα  δεδομένα  με  σκοπό  να  στέλνονται  επαγγελματικά
μηνύματα και με σκοπό άλλων δραστηριοτήτων άμεσου online marketing.

Η προστασία των προσωπικών εδομένων

1. Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΑΦΗΣ

1.1. Ο ελεγκτής των προσωπικών σας δεδομένων είναι ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 
603/85, 069 01  Snina, Slovakia, VAT: 36731684, EU-VAT: SK2022320355

(στη  συνέχεια  ο  «Ελεγκτής») .

1.2. Οι πληροφορίες επαφής του διαχειριστή είναι οι εξής: η διεύθυνση παραδόσεως

Valerian  Grass,  διευθυντής  info@ergaleiazografikis.gr  , Τηλέφωνο
+302112340056

1.3. Ο διαχειριστής δεν έχει ανακηρύξει τον Υπάλληλο για την Προστασία των 
Δεδομένων.

2. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η έγκρισή σας που
δόθηκε στον Ελεγκτή με βάση Άρθρο 6 (1) (a) του Κανονισμού (EC) No 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου προστασίας δεδομένων σε σχέση με
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη ροή και ανταλλαγή

αυτών των δεδομένων, με τον οποίο καταργείται

η Προσταγή 95/46 / EC (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων) (στη συνέχεια «ο Κανονισμός»).

3. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι για τη
χρήση του συστήματος, τις επαγγελματικές επικοινωνίες, και άλλες

δραστηριότητες για το marketing από τον ελεγκτή για εσάς. .

3.2. Δεν υπάρχει αυτόματη, ατομική απόφαση που κάνει ο Ελεγκτής σε σχέση με το 
Άρθρο 22 του Κανονισμού.
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4. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα 
από τον Ελεγκτή είναι 3 χρόνια, αλλά όχι περισσότερο από αυτό, εκτός αν η 
έγκρισή σας για τη χρήση των δεδομένων (για αυτούς τους σκοπούς) 

αποχωρήσει σε αυτό το χρονικό διάστημα. .

5. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τους εξής 
παραλήπτες. Το Bohemiasoft s.r.o. (server administrator) , το Unihost s.r.o. 
(server administrator) και τοCasablanca INT (Data Center Operator), PF/ACT,
s.r.o.( λογιστική), DPD (Μεταφορική εταιρεία).

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Υπό τις συνθήκες χρήσεως που αναφέρονται στον Κανονισμό έχετε δικαίωμα να 
ζητήσετε από το διαχειριστή σας την πρόσβαση, τη διόρθωση ή την αφαίρεση
των προσωπικών σας δεδομένων, όπως και τον περιορισμό της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ένστασης στην 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και επίσης έχετε δικαίωμα 
μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων.

6.2. Έχετε δικαίωμα κάθε στιγμή να αποχωρήσετε την έγκριση της επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων που δόθηκε στον Ελεγκτή. Σε αυτή την 
περίπτωση, αυτό δε θα έχει επιρρόη στη νομιμότητα των δικαιωμάτων για την
επεξεργασία που δόθηκε στο παρελθόν πριν την αποχώρηση. Την έγκρισή 
σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να την 
αποχωρήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο info@ergaleiazografikis.gr   s

6.3. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ο ίδιος ο
Κανονισμός καταχράστηκαν, έχετε δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να κάνετε έφεση 
στην  αρμόδια  υπηρεσία. .

6.4. Δεν  είστε  υποχρεωμένοι  να  παραδώσετε  τα  προσωπικά  σας δεδομένα.  Η
παράδοση των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι συμβόλαιο το οποίο
έχει νομικές αιτήσεις και δεν είναι απαραίτητο για να κλείσει το συμβόλαιο.

Οι γενικές συνθήκες ισχύουν από την ημέρα 25.5. 2018
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