
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

«ΔΑΦΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ», 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.5720/01ΔΤ/Β86/14(15) ΑΦΜ 094156528, οδός 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 116, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΔΑΦΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. είναι μια καταξιωμένη εταιρεία 
ολοκληρωμένης Κομμωτικής Τεχνικής Υποστήριξης, που παρέχει ευρεία 
γκάμα προϊόντων κομμωτικής, υψηλής ποιότητας και τελευταίας 
τεχνολογίας και διαθέτει πολλαπλά σημεία πώλησης καλύπτοντας 
πλήρως τις ανάγκες των πελατών της. 
Η Εταιρεία μας διεξάγει τις επιχειρηματικές της δράσεις σε συμφωνία με 
τις αρχές της ιδιωτικότητας, εφαρμόζοντας δεοντολογικές και υπεύθυνες 
πρακτικές. 
Η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει τα πρότυπά μας για τη διαχείριση και 
προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έτσι ώστε να σας 
παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 
Οι εν λόγω αρχές που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας 
στοιχείων, εφαρμόζονται σε όλων των ειδών τις δραστηριότητές μας που 
περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με 
άτομα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, της 
έρευνας, της παραγωγής, των εμπορικών δραστηριοτήτων, της εταιρικής 
υποστήριξης και των μεταφορών δεδομένων. 
 
Ενδεικτικά η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή σε: 
• Προωθητικές και εμπορικές δραστηριότητες: αξιολόγηση των αγορών 
σχετικά με τα προϊόντα μας / διαφήμιση, μάρκετινγκ, πώληση, διανομή 
και παράδοση των προϊόντων μας / επικοινωνία με τους πελάτες μας και 
άλλους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών μας / χορηγία και διεξαγωγή 
δρώμενων 
• Εταιρική υποστήριξη: πρόσληψη, διαχείριση και αποζημίωση 
εργαζομένων / διεξαγωγή αξιολογήσεων της απόδοσης και των ταλέντων 
των εργαζομένων / παροχή εκπαίδευσης / διαχείριση ζητημάτων σχετικά 
με την δεοντολογία και την ιδιωτικότητα / διαχείριση και εξασφάλιση 



των περιουσιακών μας στοιχείων και υποδομών / προμήθεια και 
πληρωμή για προϊόντα και υπηρεσίες / πλήρωση των δεσμεύσεών μας 
σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια / επικοινωνία με τα 
μέσα ενημέρωσης. 
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα 
δεδομένα επεξεργαζόμαστε συμπεριλαμβανομένων πελατών, 
υποψηφίων και συνεργατών. 
Αντιστοίχως, κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας, και τρίτα άτομα τα οποία 
επεξεργάζονται δεδομένα για την εταιρία μας, είναι υπεύθυνοι για την 
κατανόηση και τήρηση των υποχρεώσεων τους έναντι στην παρούσα 
Πολιτική και τους υφιστάμενους νόμους. 
Οι αρχές ιδιωτικότητας που περιγράφονται παρακάτω, συνοψίζουν τα 
πρότυπα και τις βασικές προϋποθέσεις για συλλογή και επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων από την εταιρεία μας. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο 
σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, 
αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), 
β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και 
δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο 
προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»), 
γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους 
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία 
(«ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), 
δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται 
(«ακρίβεια»), 
ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των 
υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
(«περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), 



στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την 
ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ 
άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη 
χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 
(«ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 
 
1. Αναγκαιότητα  - ελαχιστοποίηση των δεδομένων 
• Πριν τη συλλογή, χρήση ή διανομή Προσωπικών Δεδομένων, 
καθορίζουμε και καταγράφουμε τον ειδικό, έννομο επιχειρησιακό σκοπό 
που εξυπηρετείται. 
• Καθορίζουμε και καταγράφουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα 
Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους καθορισμένους 
επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο ορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα με 
τη φύση και το είδος της δραστηριότητας. 
• Δε συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή μοιραζόμαστε περισσότερα 
Προσωπικά Δεδομένα από ότι είναι αναγκαίο και δεν παρακρατούμε 
Προσωπικά Δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο χρονικό 
διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους καθορισμένους 
επιχειρησιακούς σκοπούς. 
• Ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα όταν οι επιχειρησιακές οι νομικές 
απαιτήσεις καθιστούν αυτό αναγκαίο καθώς και όταν οι πληροφορίες 
σχετικά με τη δραστηριότητα ή διεργασία να παρακρατούνται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
• Εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι αναγκαίες απαιτήσεις έχουν ενσωματωθεί 
στις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες και ότι έχουν ενημερωθεί τα 
τρίτα πρόσωπα που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα ή την επεξεργασία. 
 
2. Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια 
• Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους που είναι 
άδικοι για τα άτομα τα οποία αφορούν τα δεδομένα. 



• Καθορίζουμε το εάν η προτεινόμενη συλλογή, χρήση ή άλλης μορφής 
επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί κίνδυνο για υπαρκτές ή 
ακαθόριστες βλάβες στα άτομα, στοχεύοντας πάντα στην αποτροπή 
τους. 
• Εάν η φύση των δεδομένων, οι τύποι ανθρώπων ή η δραστηριότητα 
περιέχουν έναν εγγενή κίνδυνο υπαρκτών ή ακαθόριστων βλαβών, 
εξασφαλίζουμε ότι ο κίνδυνος αυτός δεν υπερτερεί σε σχέση με τα 
αντίστοιχα οφέλη για τα άτομα αυτά. 
• Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επεξεργασία Προσωπικών 
Δεδομένων ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων»), αυτή πραγματοποιείται 
μόνο με την ρητή συναίνεση των ατόμων ή όπως απαιτείται ή 
επιτρέπεται ρητά από τους υφιστάμενους νόμους. 
• Καταγράφουμε την ανάλυση των κινδύνων και σχεδιάζουμε τους 
όποιους απαιτούμενους μηχανισμούς για την απόκτηση και καταγραφή 
στοιχείων που αποδεικνύουν τη συναίνεση σε υποστηρικτικές 
τεχνολογίες. Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους ή 
σκοπούς που δεν είναι διαφανείς. 
• Όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται 
σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, θα έχουν το δικαίωμα σε αντίγραφο 
της Πολιτικής αυτής, που αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων θα παρέχει ψηφιακά ή/και φυσικά αντίγραφα 
της παρούσας Πολιτικής μετά από αίτηση στις διευθύνσεις που 
παρατίθενται παρακάτω. 
• Όταν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από άτομα, τα 
ενημερώνουμε μέσω μιας ευδιάκριτης και εύκολα προσβάσιμης 
ειδοποίησης ιδιωτικότητας ή με παρόμοια μέσα, παρέχοντάς τους τις 
κάτωθι πληροφορίες: 
-την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
επεξεργασίας 
-τους σκοπούς της επεξεργασίας 
-εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα τουυπευθύνου 



επεξεργασίας, ποια είναι τα συμφέροντα αυτά 
-τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
-τυχόν διαβίβαση δεδομένων 
-το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν ταδεδομένα 
-την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στονυπεύθυνο 
επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των 
δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας 
-όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση τουυποκειμένου, την 
ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή 
τουοποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε στησυγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της 
-το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 
-τη νομική φύση της παροχής 
-την πιθανότητα ύπαρξης αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
• Εάν ταυτοποιηθούν νέοι εύλογοι εταιρικοί σκοποί για Προσωπικά 
Δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί, εξασφαλίζουμε ότι, είτε ο νέος 
εταιρικός σκοπός (συμπεριλαμβανομένου ενός ουσιαστικά παρόμοιου 
σκοπού) είναι συμβατός με τον σκοπό όπως αυτός περιγράφεται στην 
ειδοποίηση ιδιωτικότητας ή άλλου μηχανισμού διαφάνειας που 
παρασχέθηκε προηγούμενα στο άτομο, είτε αποκτούμε τη συναίνεση 
του ατόμου για τη νέα χρήση των Προσωπικών του Δεδομένων. 
Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας 
των Προσωπικών Δεδομένων όταν αυτά μεταφέρονται από ή προς 
άλλους οργανισμούς-επιχειρήσεις. 
Μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα ή επιτρέπουμε να υποστούν 
επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα μόνο εάν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
πληρούνται, για την εξασφάλιση των οποίων είμαστε υπεύθυνοι. 
• Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να επεξεργάζεται Προσωπικά 
Δεδομένα εκ μέρους ή προς εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της 
εταιρείας, προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, 



εμείς: 
(α) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές 
ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα 
πρόσωπα, 
(β) επιχειρούμε να αποκτούμε εγγυήσεις μέσω έγγραφου συμφωνητικού 
από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά 
Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας μας, και σε συμφωνία με 
την παρούσα Πολιτική. 
(γ) Εξασφαλίζουμε ότι θα μας ενημερώνουν έγκαιρα για οποιοδήποτε 
Συμβάν Ασφαλείας και ότι συμφωνούν να συνεργάζονται όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 
(δ) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να παρέχει Προσωπικά 
Δεδομένα στην εταιρία μας, προτού αποκτήσουμε τα Προσωπικά 
Δεδομένα από το τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις Διαφάνειας για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από 
άλλες πηγές και όχι ειδικά υπό την επίβλεψη της εταιρίας μας, και 
αποκτούμε εγγυήσεις μέσω εγγράφου συμφωνητικού από το τρίτο 
πρόσωπο ότι δεν παραβιάζει κάποιο Νόμο ή τα δικαιώματα 
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου με την παροχή Προσωπικών Δεδομένων 
στην εταιρία μας. 
(ε) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να λαμβάνει από την εταιρία 
μας δεδομένα για επεξεργασία που δεν είναι ειδικά υπό την εποπτεία 
της εταιρίας μας, προτού παραδώσουμε τα δεδομένα στο τρίτο 
πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι το τρίτο πρόσωπο ότι θα χρησιμοποιήσει 
τα δεδομένα μόνο για τους επιχειρησιακούς σκοπούς που έχουν οριστεί 
από το συμφωνητικό και σε συμφωνία με την υπάρχουσα νομοθεσία. 
 
3. Ποιότητα, Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα Δεδομένων 
Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ακριβή, ολόκληρα και 
ενημερωμένα, και σε συμφωνία με την επιθυμητή χρήση τους. 
• Εξασφαλίζουμε ότι οι μηχανισμοί περιοδικού ελέγχου δεδομένων 



έχουν ενσωματωθεί στις υποστηρικτικές τεχνολογίες για να επικυρώνουν 
την ακρίβεια των δεδομένων. 
• Εξασφαλίζουμε ότι τα Ευαίσθητα Δεδομένα επικυρώνονται ως ακριβή 
και ενήμερα πριν τη χρήση, αξιολόγηση, ανάλυση, αναφορά ή άλλη 
επεξεργασία τους, η οποία ενέχει τον κίνδυνο της αδικίας για τα άτομα 
εάν χρησιμοποιούνται ανακριβή ή μη επίκαιρα δεδομένα. 
• Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
υποκείμενο φέρει την ευθύνη προς ενημέρωση της εταιρείας μας ώστε 
να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. 
Ενσωματώνουμε δικλείδες ασφαλείας για να προστατέψουμε τα 
Προσωπικά Δεδομένα και τα Ευαίσθητα Δεδομένα. 
• Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας 
πληροφοριών και ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην 
ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της 
δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Οι πολιτικές προστασίας από απώλεια, 
εσφαλμένη χρήση, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή 
καταστροφή, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, πρότυπα 
επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης λόγω καταστροφής, διαχείριση 
ταυτότητας και πρόσβασης, ταξινόμηση πληροφοριών, διαχείριση 
περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, έλεγχο πρόσβασης δικτύου, 
φυσική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων. 
 
4. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Φορητότητας, 
Περιορισμού της Επεξεργασίας και Εναντίωσης στην Επεξεργασία 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. 
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν 
επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας 
μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, 
το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο 
διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη 



αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, 
διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να 
μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση 
ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). 
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. 
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν 
είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς 
επεξεργασίας 
Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. 
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα 
Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε 
άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας 
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των 
Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας 
ως προς την επεξεργασία. 
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. 
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να 
άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία 
των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι 
λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. 
 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό 
αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην 
ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 τ.κ 12132 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ 
διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην 



διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: data.protection@dafnis.com με 
τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ 
περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς 
θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το 
συντομότερο δυνατό. 
Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε 
περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα 
σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος 
αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν 
χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων 
θα σας απαντήσουμε. 
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω 
του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  ΔΑΦΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο 
αίτημα. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, 
Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών 
Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο 
δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
Όροι που πρέπει να γνωρίζετε: 
• Ανωνυμοποίηση. Η μεταβολή, αποκοπή, εξάλειψη ή άλλος περιορισμός 
ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων ώστε να καταστεί αδύνατη η 
χρήση τους για αναγνώριση, εντοπισμό ή επικοινωνία με το άτομο. 
• Νομοθεσία. Όλοι οι νόμοι, κανόνες, ρυθμίσεις και εντολές 
γνωμοδοτήσεων που έχουν την ισχύ νόμου. 
• Προσωπικά Δεδομένα. Όλα τα δεδομένα για ένα αναγνωρισμένο ή μη 
αναγνωρισμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 
ταυτοποιούν το άτομο ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 
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το εντοπίσουν, παρακολουθήσουν ή επικοινωνήσουν μαζί του. Τα 
Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν εξίσου τις πληροφορίες άμεσης 
αναγνώρισης όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης ή τίτλο εργασίας, και τις 
πληροφορίες έμμεσης αναγνώρισης όπως ημερομηνία γέννησης, 
 τηλεφωνικό νούμερο αλλά και κωδικοποιημένα δεδομένα. 
• Συμβάν Ιδιωτικότητας. Η παραβίαση ή παράβαση της παρούσας 
Πολιτικής ή ενός νόμου ιδιωτικότητας ή προστασίας δεδομένων. Ο 
καθορισμός του εάν ένα συμβάν ιδιωτικότητας έχει λάβει χώρα και το 
εάν έχει φυσική υπόσταση θα γίνει από τον Υπάλληλο Προστασίας 
Δεδομένων και το Νομικό Τμήμα/Τμήμα Συμμόρφωσης. 
• Επεξεργασία. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή σειράς 
διεργασιών σε δεδομένα σχετικά με ανθρώπους, με ή χωρίς 
αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να 
περιορίζεται , της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, 
πρόσβασης, προσαρμογής, μετατροπής, ανάκτησης, χρήσης, 
αξιολόγησης, ανάλυσης, αναφοράς, διανομής, αποκάλυψης, μετάδοσης, 
διάθεσης, στοίχισης, παρεμπόδισης, διαγραφής ή καταστροφής. 
• Συμβάν Ασφαλείας. Πρόσβαση από ένα μη εγκεκριμένο πρόσωπο σε 
Προσωπικά Δεδομένα ή αποκάλυψη σε μη εγκεκριμένο πρόσωπο 
Προσωπικών Δεδομένων ή η εύλογη υποψία της εταιρίας μας ότι αυτό 
συνέβη. Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα από ή για λογαριασμό της 
εταιρίας μας χωρίς την πρόθεση να παραβιαστεί η παρούσα Πολιτική δεν 
αποτελεί Συμβάν Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα 
Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν έπειτα και αποκαλύφθηκαν 
μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα Πολιτική. 
• Ευαίσθητα Δεδομένα. Οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων σχετικά με 
ανθρώπους που περιέχει εγγενή κίνδυνο πρόκλησης πιθανής βλάβης σε 
άτομα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που ορίζονται από το νόμο 
ως ευαίσθητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, 
δεδομένων που σχετίζονται με υγεία, κληρονομικότητα, φυλή, εθνική 
καταγωγή, θρησκεία, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή πιστεύω, 



ποινικό μητρώο, πληροφορίες ακριβής γεωγραφικής τοποθεσίας, 
αριθμούς τραπεζικών ή άλλης οικονομικής φύσης λογαριασμών, 
αριθμούς μητρώου που εκδίδονται από το κράτος, ανήλικα άτομα, 
σεξουαλική ζωή, σχέσεις με εργατικά συνδικάτα, ασφάλεια, κοινωνική 
ασφάλεια και άλλες εργοδοτικές ή κρατικές παροχές. 
• Τρίτο Πρόσωπο. Οποιαδήποτε έννομη οντότητα, οργανισμός ή άτομο 
που δεν ανήκει στην εταιρία μας, ή για το οποίο η εταιρία μας δεν έχει 
ελεγκτικό ενδιαφέρον, ή που δεν εργάζεται για την εταιρία μας. Εκτός 
εάν έχει ρητά καθοριστεί από την παρούσα Πολιτική, κανένας τομέας της 
εταιρίας μας δεν απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις ενός τρίτου 
προσώπου υπό της παρούσα Πολιτική, καθώς όλες οι θυγατρικές και 
τομείς απαιτείται να επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με ανθρώπους σε 
συμφωνία με την παρούσα Πολιτική. 
 
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική 
Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε 
η παρούσα Πολιτική αλλάζει με φυσικό τρόπο, θα αναρτάται μια 
ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. 


