
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 

Πρόσβαση (α. 15) Μπορείτε να μας ζητήσετε να: 

• επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

• να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας  

• να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια 
δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο 
εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς 
μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν έχουν 
ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική. 

Διόρθωση (α.16) Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορούμε να επιδιώξουμε να 
επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε. 

Διαγραφή (α.17) Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα: 

• οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή 

• έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία  
 

Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη: 

• για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση  

• για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή 

• για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. 

Περιορισμός (α 18) Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά 
σας δεδομένα, όταν: 

• η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την 
ακρίβειά τους ή 

• η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή 

• δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε 
να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει 
άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση 

Φορητότητα (α.20) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να 
ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται 
ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον 
υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον δεδομένα εκείνα τα 
δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο. 

Εναντίωσης (α.21) Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, 
η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.  

Άρση συγκατάθεσης 
(opt-out) 

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της 
συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον. 

Εποπτική αρχή 

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).    

http://www.dpa.gr/

