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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε.» (ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ), με έδρα στον ΑΥΛΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ (48ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου
των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, καθώς και την προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της.
Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που
διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ») και του
Ν.4624/2019, η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα
(«υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και
ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία ανήκουν στην ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ και σχετίζονται με τη
δραστηριότητα αυτής (ενδεικτικά αναφερόμενα: παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή
και αντιπροσώπευση παντός είδους μονωτικών, χημικοτεχνικών υλικών, η παραγωγή
χρωμάτων και βερνικιών και συναφών προϊόντων).
Ορισμοί


«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε
αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε
έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική,
γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω
φυσικού προσώπου.
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«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή
δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο
προσανατολισμό.
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο
ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο
των δεδομένων.
«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο
ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο
των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω
συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία
ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον
τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο
τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο
κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται
από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας
πολιτικής, ο Φορέας ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία
ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό
του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά
δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι
εργαζόμενοι του Φορέα κλπ.
«Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη,
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων
εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που
οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας
κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν,
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις,
Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).
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Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου
Σκοποί επεξεργασίας- Νόμιμη Βάση
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διαφάνεια
κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της
ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου
διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Ειδικότερα, η
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους
ακόλουθους σκοπούς:
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία βιογραφικών
σημειωμάτων υποψηφίων
εργαζομένων

Συλλογή, τήρηση,
διαβίβαση και επεξεργασία
δεδομένων εργαζομένων

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αξιολόγηση υποψηφίου για
την πλήρωση θέσης προς
εξυπηρέτηση των
καταστατικών σκοπών,
δραστηριοτήτων και αναγκών
της Εταιρείας
Συμμόρφωση με την
εργασιακή και ασφαλιστική
νομοθεσία (λ.χ. για την
αναγγελία πρόσληψης και
διαχείριση εργασιακής
σχέσης).

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Εξυπηρέτηση έννομων
συμφερόντων [αρθ. 6 §1
στοιχ. στ) ΓΚΠΔ]

Συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση [αρθ. 6 §1
στοιχ. γ) ΓΚΠΔ]
Εκτέλεση σύμβασης [αρθ.
6 §1 στοιχρ. β) ΓΚΠΔ]

Συλλογή, τήρηση,
διαβίβαση και επεξεργασία
δεδομένων τέκνων και
συζύγων εργαζομένων ως
προστατευόμενα μέλη

Τήρηση της εργασιακής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας για
την κάλυψη ασφαλιστικών
υποχρεώσεων

Συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση [αρθ. 6 §1
στοιχ. γ) ΓΚΠΔ]

Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία στοιχείων
τραπεζικών λογαριασμών
και λοιπών οικονομικών
στοιχείων εργαζομένων

Μισθοδοσία εργαζομένων και
εκπλήρωση συμβατικών
υποχρεώσεων

Εκτέλεση σύμβασης [αρθ.
6 §1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ]



Εκπλήρωση συμβατικών
υποχρεώσεων

Εκτέλεση σύμβασης [αρθ.
6 §1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ]



Συμμόρφωση με την
φορολογική νομοθεσία

Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων
συνεργατών και
προμηθευτών
Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων
επικοινωνίας συνεργατών
και προμηθευτών

Επαγγελματική επικοινωνία

Συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση [αρθ. 6 §1
στοιχ. γ) ΓΚΠΔ]
Εξυπηρέτηση έννομων
συμφερόντων [αρθ. 6 §1
στοιχ. στ) ΓΚΠΔ]
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Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων
πελατών




Εκπλήρωση συμβατικών
υποχρεώσεων
Συμμόρφωση με την
φορολογική νομοθεσία

Εκτέλεση σύμβασης [αρθ.
6 §1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ]
Συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση [αρθ. 6 §1
στοιχ. γ) ΓΚΠΔ]

Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων
επικοινωνίας πελατών

Επαγγελματική επικοινωνία

Εξυπηρέτηση έννομων
συμφερόντων [αρθ. 6 §1
στοιχ. στ) ΓΚΠΔ]

Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων
υποψηφίων πελατών

Αξιολόγηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και
ενδεχόμενης συνεργασίας,
καθώς και επικοινωνίας

Εξυπηρέτηση έννομων
συμφερόντων [αρθ. 6 §1
στοιχ. στ) ΓΚΠΔ]

Χρήση συστήματος
καμερών ασφαλείας (CCTV)

Ασφάλεια εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού και προσωπικού

Εξυπηρέτηση έννομων
συμφερόντων [αρθ. 6 §1
στοιχ. στ) ΓΚΠΔ]

Συλλογή, τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων
διαδικτυακών επισκέψεων
στον εταιρικό ιστότοπο

Αξιολόγηση της
επισκεψιμότητας και
βελτίωση του εταιρικού
ιστοτόπου

Εξυπηρέτηση έννομων
συμφερόντων [αρθ. 6 §1
στοιχ. στ) ΓΚΠΔ]

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και της συνήθους λειτουργίας της,
δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, καθώς επίσης
και των εν γένει συνεργατών της, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία
συναλλάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
Ανάλογα με τη μορφή επεξεργασίας, η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τα ακόλουθα:
 Πελάτες/Υποψήφιοι πελάτες και Εκπρόσωποί τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνα και τηλεομοιότυπο (fax) επικοινωνίας,
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), στοιχεία
εταιρείας που εκπροσωπούν και πληροφορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας,
πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών.
 Επισκέπτες/χρήστες Εταιρικού Ιστοτόπου: Μοναδική αριθμητική διεύθυνση συσκευής
(IP address), καθώς και ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και όποια άλλη
πληροφορία συμπληρωθεί αυτοβούλως από τον επισκέπτη στο ελεύθερο πεδίο, στην
περίπτωση χρήσης της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ.
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 Εργαζόμενοι/ Υποψήφιοι εργαζόμενοι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος
γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση (email), τηλέφωνα και τηλεομοιότυπο (fax) επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμος Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων,
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία που αφορούν στην υγεία, στην οικογενειακή
κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου, στην προϋπηρεσία του,
δεδομένα που αφορούν παροχές της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ προς τους εργαζομένους της.
 Συνεργάτες / Εργολάβοι / Προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα): ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο

επικοινωνίας,

διέυθυνση,

αριθμός φορολογικού

μητρώου

(ΑΦΜ),

πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών.
 Δεδομένα εικόνας: Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα
εικόνας μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV), όπου αυτά εφαρμόζονται, για το
σκοπό της προστασίας της ασφάλειας του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών της,
τηρώντας τις προδιαγραφές και προθεσμίες που προβλέπει η σχετική εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία.
 Δεδομένα ήχου: Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ σε ορισμένες περιπτώσεις, και κατόπιν προηγούμενης
ενημέρωσης των υποκειμένων, δύναται να καταγράφει τις τηλεφωνικές κλήσεις
πελατών, προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της, τηρώντας
πάντοτε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την
τήρηση δεδομένων ήχου και εικόνας.
Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα
που αφορούν στην υγεία, προκειμένου να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, όπως
για παράδειγμα η συμμόρφωση με υγειονομικές διατάξεις. Ομοίως, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία, η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ μπορεί να συλλέγει και
να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, σεβόμενη
πάντα την αρχή της αναλογικότητας.
Δεδομένα ανηλίκων
Δεν αποτελεί πολιτική της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα
ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε
άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε δεδομένα
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ανήλικων τέκνων, υπό την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους ασφαλιζομένων γονέων
που τυγχάνουν εργαζόμενοι της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ.
Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που
εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, συστήνεται σε γονείς και
κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, εάν διαπιστώσουν
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους
οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους
παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.
Τρόπος Συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο σε έγχαρτη
μορφή (λ.χ. μέσω της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύναψη
σύμβασης), όσο και μέσω των διαδικτυακών/ψηφιακών πλατφόρμων και εφαρμογών της
(λ.χ. ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Επιπλέον, τα δεδομένα
αυτά ενδέχεται να συλλεχθούν είτε απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων, είτε μέσω
τρίτων, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Διαδικτυακές Τεχνολογίες
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ συλλέγει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την
επισκεψιμότητα στον ιστότοπο και τις ιστοσελίδες της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, όπως ενδεικτικά είναι η
διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και είδος περιηγητή (browser) που
χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, cookies, αόρατα pixel και web beacons για τη λήψη
πληροφοριών σχετικά με την περιήγηση σε αυτά. Περαιτέρω, σχετικές πληροφορίες
αποτυπώνονται στην Πολιτική Cookies.
Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων
Στον ιστότοπο της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι
ανακατευθύνουν περαιτέρω τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δεν ελέγχει
τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε
αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δεν
ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των
ιστότοπων τρίτων.
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Διαβίβαση Δεδομένων
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που
λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας της (λ.χ.
λογιστική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, μισθοδοσία) και την εξυπηρέτηση των σκοπών
της.
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους όταν αυτό
προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται
στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα
υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση.
Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ τη διενεργεί εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου II και του Κεφαλαίου V.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα
απαγορεύεται και η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο
Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους
κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης
κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι
αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).
Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ διατηρούνται για
προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της
επεξεργασίας, μετά το παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της,
εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος
διατήρησης.
Εκπρόσωπος για την Προστασία Δεδομένων (ΕΠΔ)
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ έχει ορίσει Εκπρόσωπο για την Προστασία Δεδομένων (ΕΠΔ). Τα στοιχεία
επικοινωνίας του έχουν ως ακολούθως:
Τηλ: +30 22950 29995
Email: info@elastotet.gr
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Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ μεριμνά και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τα
δικαιώματα που σας αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη
συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Τα
δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
I.

Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα

II.

Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων

III.

Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

IV.

Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

V.

Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

VI.

Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων

VII.

Το δικαίωμα ανάκλησης χορηγηθείσας συγκατάθεσης

Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που
λαμβάνει από εσάς, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την
εθνική νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ σας παρέχει πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας
κατόπιν του σχετικού αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή αυτού και την
ταυτοποίησή σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες,
εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε
αυτή την περίπτωση, η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, θα σας
ενημερώσει για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω
χρονικού διαστήματος η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ θα σας ενημερώσει και για τυχόν άρνηση της να
ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημά σας, καθώς και για τους λόγους της
άρνησης.
Εάν το αίτημα σας υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εφόσον είναι
εφικτό, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.
Εάν το υποβληθέν αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση
του από την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα.
Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σε περίπτωση που τυχόν ήθελε θεωρηθεί ότι η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δεν έχει ικανοποιήσει τα
δικαιώματά σας ή ότι πλήττονται οι ελευθερίες σας, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην
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Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που
αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και
τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της
ΑΠΔΠΧ

(http://www.dpa.gr



Τα δικαιώματά

μου 

Υποβολή καταγγελίας).

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές
ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της
υποχρεώσεις. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ με ένδειξη
ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη
έκδοση.
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