ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ως ισχύει)

Υπεύθυνος επεξεργασίας : Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «AVGERINOS COSMETICS», που
εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Γυμνασίου αρ.24, Τ.Κ. 14233| τηλ. επικ. 210. 27.96.238 e-mail :
avgerinoscosmetics@gmail.com.

Σκοπός επεξεργασίας:
•

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων διεξάγεται
αποκλειστικά στο πλαίσιο της συναλλαγής με τον πελάτη με σκοπό τη λιανική και
χονδρική πώλησης προϊόντων, και τα οποία δεδομένα προβλέπονται από τις
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι
ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.,
αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού εν
γένει, βιογραφικό σημείωμα στα πλαίσια της διοργάνωσης business day .

•

Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, αποστολή προσφορών σε αυτόν,
newsletter, είτε κατόπιν αιτήματος του ιδίου είτε αυτοβούλως από την επιχείρηση,
την αποστολή τυχόν ενημερωτικών δελτίων και τυχόν ευχετηρίων καρτών, αποστολή
email εν γένει και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση εν γένει του Πελάτη.

•

Συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.

•

Νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας, όπως για λόγους πρόληψης.

Αποδέκτες Δεδομένων:
•

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας «AVGERINOS COSMETICS»

•

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκτελούν την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή του Υπευθύνου επεξεργασίας,
παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για τη σύννομη επεξεργασία τους.

•

Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμοί στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών
νομίμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

•

Τα στοιχεία τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας της βάσης
δεδομένων, σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας δηλαδή προ της σύναψης κάποιας
σύμβασης μεταξύ των μερών δεν κοινοποιούνται σε τρίτο αποδέκτη.

•

Σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους / συνεργάτες και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής
και απόρρητης επεξεργασίας.

•

Σε περίπτωση μεταφοράς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει νομίμως
εγκεκριμένων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων και συμβατικών ρητρών.

Χρόνος Τήρησης: Το απαιτούμενο για την εκτέλεση και διαχείρισης της συμβατικής μας
σχέσεως, τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και τη συμμόρφωση
της επιχείρησης μας με νόμιμες υποχρεώσεις, ενώ για την εμπορική επικοινωνία, προωθητικές
ενέργειες, αποστολή προσφορών σε αυτόν, newsletter, ενημερωτικών δελτίων και ευχετηρίων
καρτών και εν γένει αποστολή email, επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαρκεί επ’ αόριστον
ήτοι μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεση σας. Σε περίπτωση, ωστόσο, ανάκλησης της
συγκατάθεσης, δεν αίρεται αναδρομικά η νομιμότητα της ενεργούμενης επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιήθηκε, ενώ είχε δοθεί η ρητή συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα: Το υποκείμενο των δεδομένων
δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης
στην επεξεργασία για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην επιχείρησή μας.
Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορεί να υπάρξει ανάκληση της συγκατάθεσης σας
οποτεδήποτε, ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε κατά περιπτώσει ενδέχεται να συνεπάγεται τη
διακοπή της μεταξύ μας συμβατικής σχέσεως, καθόσον δεν θα νομιμοποιούμαστε πλέον να
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Ενημέρωση: Eπιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση περιστατικού απώλειας των
προσωπικών σας δεομένων, θα προβούμε σε γνωστοποίηση του περιστατικού στην Αρμόδια
Εποπτική Αρχή (Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. σας
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση όπου διαπιστώνετε παραβίαση κάποιου εκ των
προαναφερομένων δικαιωμάτων σας ή παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1 - 3, με έναν από τους
κατωτέρω τρόπους:

•

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email:

•

Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr

•

Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23
Αθήνα
•

Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).

(Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00
•

Με φαξ στο +30 210 6475628

Και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί για την άσκηση δικαιώματός
σας στον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας δηλαδή την επιχείρηση AVGERINOS COSMETICS.

Συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:
Σκοπός: η πώληση (λιανική & χονδρική) και η εν τέλει διεκπεραίωση της μεταξύ μας
σύμβασης, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, η προστασία της επιχείρησης και η
εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της όπως ενδεικτικά φορολογικών.

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την πραγματοποίηση από μέρους μου αγοράς προϊόντων
και την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Συμφωνώ ότι μπορείτε να συλλέξετε, να επεξεργαστείτε και να γνωστοποιήσετε τα
προσωπικά μου δεδομένα σε συνεργάτες/εξουσιοδοτημένους τρίτους που συνδέονται άμεσα με
αυτήν την επεξεργασία, κατανοώ πλήρως ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα υποβληθούν σε
επεξεργασία μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς, για τους οποίους ρητά συμφωνώ και
παρέχω τη συγκατάθεσή μου με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγώνου.

 Ναι παρέχω τη συγκατάθεση μου
 Όχι δεν παρέχω τη συγκατάθεση μου

Σκοπός: Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, αποστολή προσφορών, newsletter,
αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ευχετηρίων καρτών.
Παρέχω τη συγκατάθεσή μου Εμπορική επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, αποστολή
προσφορών, newsletter, αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ευχετηρίων καρτών και εν γένει
αποστολή email.

Συμφωνώ ότι μπορείτε να συλλέξετε, να επεξεργαστείτε και να γνωστοποιήσετε τα
προσωπικά μου δεδομένα σε συνεργάτες/εξουσιοδοτημένους τρίτους που συνδέονται άμεσα με
αυτήν την επεξεργασία, κατανοώ πλήρως ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα υποβληθούν σε

επεξεργασία μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς, για τους οποίους ρητά συμφωνώ και
παρέχω τη συγκατάθεσή μου με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγώνου.

 Ναι παρέχω τη συγκατάθεση μου
 Όχι δεν παρέχω τη συγκατάθεση μου

Εάν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης μας σε κάποιο από τα άνω στοιχεία,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. επικ. 210. 27.96.238 ή να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο email : avgerinoscosmetics@gmail.com.

ΔΗΛΩΣΗ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί πλήρως για το
περιεχόμενο του παρόντος, ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση και ότι αποδέχομαι και δίδω τη ρητή
συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με
αφορούν, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω, ως οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι, όπως τροποποιήθηκαν.

Ονοματεπώνυμο…………………………..
ΑΦΜ…………………………………………….
e- mail………………………………………….
Ημερομηνία & Υπογραφή……………

