2. Πολιτική & Ενηµέρωση για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων που συλλέγονται κατά την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡ∆ΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ
Ο.Ε.», διακριτικός τίτλος «ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ», Α.Φ.Μ. 099931981 σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τον
Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
∆εδοµένων, εφεξής «Κανονισµός» ή «GDPR»).

1.

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων- «GDPR»

Η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδοµένα για τα οποία δεσµεύεται να προστατεύει σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για το σκοπό της αφορούν σε ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, αρ. κυκλοφορίας οχήµατος, διεύθυνση φορολογικής έδρας, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., φορολογικά
στοιχεία επιχείρησης, φορολογικά στοιχεία φυσικού προσώπου, έγγραφο µε τα στοιχεία ΙΒΑΝ, προσωπικά στοιχεία
εταίρων, ονοµατεπώνυµα στελεχών / εργαζοµένων που ενδέχεται να απασχολούνται στο φυσικό πρόσωπο / µονοπρόσωπη
εταιρία, στοιχεία Α∆Τ και/ή διαβατηρίου και/ή αριθµός αλλοδαπού πολίτη, βιογραφικά σηµειώµατα (CV).

Τα προσωπικά αυτά δεδοµένα που παρέχονται στην

ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ χρησιµοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους

σκοπούς κατά περίπτωση, όπως για παροχή υπηρεσιών/αγαθών, σύναψη συµβάσεων/συµφωνητικών και έκδοση σχετικών
παραστατικών,

επίτευξη

του

στόχου

της

συνεργασίας,

ενηµέρωση

(υποβολή

οικονοµοτεχνικών

προσφορών,

κοστολογήσεις, υπόλοιπα λογαριασµών, newsletter κ.α.), εξέταση αίτησης πρόσληψης, εφαρµογή εργοδότησης.

∆εν συλλέγεται µεγαλύτερος αριθµός πληροφοριών από τον απαιτούµενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται µε τους
προβλεπόµενους σκοπούς χρήσης.

Η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗδιατηρεί τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό
διάστηµα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας των δεδοµένων του υποκειµένου και κατ’ ελάχιστο για
10 έτη. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που τηρούνται τα απολύτως αναγκαία δεδοµένα, αφορά την τήρηση αρχείου που
απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και λόγω υποχρέωσης προς τρίτα µέρη όπου συµπεριλαµβάνονται οι
φορολογικές αρχές. Όπου η τήρηση των δεδοµένων εγκρίθηκε µε συγκατάθεσή σας, δεν θα τηρούνται δεδοµένα πέραν
της ανάκλησής αυτής.

Εάν υπάρχει λόγος διατήρησης των δεδοµένων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (π.χ. στην περίπτωση νοµικών
ζητηµάτων, δικαστικής διαµάχης ή άλλης αιτίας) θα σας ενηµερώσουµε ειδικώς.

2.

∆ιαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους

Η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗδιαβιβάζει αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των υποκειµένων των δεδοµένων που αιτούνται την
Οριστική ∆ιαγραφή του Οχήµατός τους δυνάµει του Π.∆. 116/2004 όπως αυτό ισχύει και περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο,
Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., Α.∆.Τ., ∆ιαβατήριο, ∆ιεύθυνση, Αριθµός Κυκλοφορίας Οχήµατος στις εξής υπηρεσίες / οργανισµούς:
•

Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιώντης Π.Ε. Θεσσαλονίκης µε έδρα ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54 110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

•

Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (Ε.∆.Ο.Ε.) µε έδρα ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6, ΤΚ 15233ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ.

Στο πλαίσιο των λοιπών καθηκόντων και µε σκοπό την εκτέλεση συµβατικών υποχρεώσεων, ηΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗενδέχεται
να διαβιβάσει αρχείο µε προσωπικά δεδοµένα των υποκειµένων των δεδοµένων σε εξωτερικούς συνεργάτες της.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρούνται όλες οι νόµιµες υποχρεώσεις σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων και
θα ενηµερώνεστε ειδικώς.

3.

Χρήση δεδοµένων για διαφηµιστικούς σκοπούς

Προκειµένου η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗνα χρησιµοποιήσει τα στοιχεία σας για το σκοπό της αποστολής προωθητικού υλικού για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (π.χ. διαφηµιστικά µηνύµατα µε οποιοδήποτε µέσο όπως ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, τηλέφωνο, sms, κτλ, θα σας ζητηθεί προηγουµένως η ρητή συγκατάθεσή σας.

4.

Τα ∆ικαιώµατα σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδοµένα του οποίου είναι αντικείµενο επεξεργασίας από την ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗαπολαµβάνει τα
ακόλουθα δικαιώµατα:
∆ικαίωµα ενηµέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωµα να ενηµερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα και τον
φάκελο σας και να λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους.
∆ικαίωµα διόρθωσης ή τροποποίησης: Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συµπλήρωση και
επικαιροποίηση των δεδοµένων σας.
∆ικαίωµα διαγραφής (δικαίωµα στην λήθη): Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας
δεδοµένων όταν τα επεξεργαζόµαστε µε βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειµένου να προστατεύσουµε τα έννοµα
συµφέροντα µας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύµβαση, υποχρέωση επεξεργασίας
προσωπικών δεδοµένων που επιβάλλεται από το νόµο, δηµόσιο συµφέρον), το εν λόγω δικαίωµα υπόκειται σε
συγκεκριµένους περιορισµούς ή δεν υφίσταται ανάλογα µε την περίπτωση.
∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδοµένων όταν: (α) αµφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει
επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνοµη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης των προσωπικών σας
δεδοµένων, (γ) τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για
τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και µέχρι να γίνει
επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε
στην επεξεργασία.

∆ικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδοµένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόµων συµφερόντων που επιδιώκουµε ως
υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης και κατάρτισης
προφίλ.
∆ικαίωµα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωµα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδοµένα σε µορφή που θα
σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιµοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να µας ζητήσετε,
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουµε τα δεδοµένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω
δικαίωµα ισχύει για τα δεδοµένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα
µέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας.
∆ικαίωµα γνωστοποίησης: Έχετε δικαίωµα να αναµένεται την ανακοίνωση κάθε διόρθωσης ή διαγραφής των
δεδοµένων ή περιορισµού της επεξεργασίας των σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
∆ικαίωµα στη ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωµα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο µέτρο που
ελήφθη για τις σκοπούµενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγµή, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει έννοµο συµφέρον διατήρησης των Προσωπικών σας ∆εδοµένων.
∆ικαίωµα καταγγελίας στην ΑΠ∆ΠΧ: Έχετε δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό
Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά σας, µπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στην
διεύθυνση info@pammetaliki.grµε την ένδειξη "Προσωπικά δεδοµένα"

