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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή
Ο χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε προβλέπει ότι οι πολίτες της Ε.Ε
έχουν το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων.
Ο νέος Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών,
τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μάιου 2016 και θα αρχίσει να εφαρµόζεται από τις 25 Μαΐου
2018.
Ο κανονισµός αποκτά αυτοµάτως δεσµευτικό χαρακτήρα σε όλη την Ε.Ε από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και αντικαθιστά την παλαιότερη Οδηγία 95/46/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι κανονισµοί της Ε.Ε δεν απαιτούν εθνική νοµοθεσία για την εφαρµογή τους,
ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης εφαρµοστικού νόµου, ο οποίος θα παρέχει
ερµηνεία σε θέµατα υλοποίησης του κανονισµού.

Σκοπός
Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό να αναλύσει πώς τα προσωπικά δεδοµένα θα
τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία VERISFIELD (UK) LTD.
Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη
VERISFIELD (UK) LTD.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ο όρος «εµείς» ή η «Εταιρεία» αναφέρεται
στην Εταιρεία VERISFIELD (UK) LTD, η οποία κατά την ισχύουσα νοµοθεσία ορίζεται
ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Γιατί σας αφορά η προστασία δεδοµένων
Η VERISFIELD (UK) LTD συµµορφώνεται µε τον Ευρωπαϊκό 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 καθώς και µε άλλους σχετικούς κανονισµούς.

Σελίδα 1 από 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

v.01 / 24-05-2018

Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση που ένας υπεύθυνος
επεξεργασίας (ή ένας εκτελών την επεξεργασία ενεργών για λογαριασµό του
υπεύθυνου

επεξεργασίας)

επεξεργάζεται

προσωπικά

δεδοµένα

και

επιβάλλει

περιορισµούς σχετικά µε το πώς ένας υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να
επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδοµένα.

Βασικές έννοιες σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: είναι το πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς για τους
οποίους γίνεται η επεξεργασία καθώς και τον τρόπο µε τον οποίον προσωπικά
δεδοµένα τυγχάνουν επεξεργασίας ή είναι πιθανόν να τύχουν επεξεργασίας. Ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας εν προκειµένω είναι η Εταιρεία VERISFIELD (UK) LTD. Ένας
υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να διορίζει έναν Εκτελούντα την επεξεργασία για να
επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα για λογαριασµό του.
Προσωπικά ∆εδοµένα: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιηµένο ή
ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο. 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. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν το αντικείµενο επεξεργασίας
των πληροφοριών ονοµάζονται υποκείµενα των δεδοµένων. Υπάρχει µία
υποκατηγορία

δεδοµένων

προσωπικού

χαρακτήρα,

τα

λεγόµενα ευαίσθητα

προσωπικά δεδοµένα. Αυτά καλύπτουν πληροφορίες σχετικά µε τη φυλετική ή
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή τη σεξουαλική
ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισµό καθώς και γενετικά
δεδοµένα και βιοµετρικά δεδοµένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας µε σκοπό να
ταυτοποιήσουν µοναδικά ένα υποκείµενο. Αυτή η κατηγορία υπόκειται σε επιπλέον
µέτρα προστασίας και αντιµετωπίζεται µε προσοχή.
Επεξεργασία: ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη που περιλαµβάνει δεδοµένα, η
οποία περιλαµβάνει κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε
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προσωπικά δεδοµένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδοµένων, µε ή χωρίς τη χρήση
αυτοµατοποιηµένων µέσων, όπως είναι η συλλογή, καταχώρηση, 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.
Υποκείµενο των δεδοµένων: το άτοµο στο οποίο σχετίζονται τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα.
Συγκατάθεση: το άρθρο 7 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικών ∆εδοµένων έχει
τροποποιήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκατάθεση ως νοµική βάση
για να είναι έγκυρη η επεξεργασία δεδοµένων.

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
Θα πρέπει να διαχειριστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σύµφωνα µε τις αρχές που
περιγράφονται κατωτέρω:
∆ιαφάνεια: τα δεδοµένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννοµη, αντικειµενική και
διαφανή επεξεργασία
Περιορισµός του σκοπού: τα δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισµένους,
ρητούς και νόµιµους σκοπούς και να µην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία
κατά τρόπο ασύµβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Ελαχιστοποίηση των δεδοµένων: τα δεδοµένα πρέπει να είναι κατάλληλα,
συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο µέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Ακρίβεια: τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο πρέπει να
επικαιροποιούνται.
Αποθήκευση δεδοµένων: τα δεδοµένα πρέπει να διατηρούνται υπό µορφή που να
επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων των δεδοµένων για το διάστηµα που
απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Ασφάλεια των δεδοµένων: τα δεδοµένα θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας µε
ασφαλή τρόπο (συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας τους από µη εξουσιοδοτηµένη
ή παράνοµη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά µε τη
χρησιµοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων)
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∆ιεθνείς ∆ιαβάσεις: τα δεδοµένα θα πρέπει να µην διαβιβάζονται εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου χωρίς πρώτα να έχει διασφαλιστεί ότι κατάλληλα
συµβατικά µέτρα προστασίας έχουν ληφθεί από τον παραλήπτη των προσωπικών
δεδοµένων.
Τέλος, τα δικαιώµατά σας ως υποκειµένων δεδοµένων θα γίνονται πάντοτε σεβαστά.

Πως θα χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα
Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων των πελατών / συνεργατών µας αλλά και επισκεπτών και χρηστών του
διαδικτυακού µας τόπου κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Η Εταιρεία δε λαµβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες της
ιστοσελίδας και των περιοχών του διαδικτυακού µας τόπου, στις οποίες υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση, και εγγυάται ότι από το χρησιµοποιούµενο λογισµικό δεν γίνεται
αυτόµατη ανάληψη στοιχείων επισκεπτών.
Η Εταιρεία λαµβάνει µόνο στοιχεία από την επικοινωνία των πελατών / συνεργατών
µας στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας µας µαζί τους και τα οποία της
γνωστοποιούν οι ίδιοι. Αυτές είναι οι προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να µας
παρέχετε κατά την αλληλεπίδραση ή και επικοινωνία µαζί µας (για παράδειγµα,
όνοµα, επώνυµο, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση , τηλέφωνο.)
Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδοµένων και επιδιώκει να τα
προστατεύσει.
Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδοµένα π.χ. όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ, εκτός εάν µας τα παράσχετε οικειοθελώς κατά την επικοινωνία
σας.
Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία διαβιβαστήκαν στην Εταιρεία µε την
συγκατάθεσή σας κατά την επικοινωνία σας, µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας δεδοµένων για εσωτερική

χρήση στα πλαίσια εξυπηρέτησης της

συνεργασίας µας.
∆ιατηρείτε όµως

το δικαίωµα πρόσβασης ανά πάσα στιγµή στα δεδοµένα

προσωπικού χαρακτήρα σας µε σκοπό να ζητάτε και να λαµβάνετε χωρίς
καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή το σκοπό της επεξεργασίας καθώς
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και τους τυχών αποδέκτες. Τέλος, έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε οποιεσδήποτε
αντιρρήσεις θέλετε ή και άρνηση µελλοντικής χρησιµοποίησης των στοιχείων σας.
Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούστε να στείλετε στην Εταιρεία γραπτώς την άρνηση
σας, παραθέτοντας τα στοιχεία σας ( Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση και Εταιρεία) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : privacy@verisfield.gr
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται άλλα στοιχεία δεδοµένων και σε
αυτά περιλαµβάνονται και τα ευαίσθητα δεδοµένα.
Η Εταιρεία µπορεί να κάνει χρήση των Προσωπικών ∆εδοµένων που της παρέχετε για
να έρχεται σε επικοινωνία µαζί σας και να σας ενηµερώνει ενδεικτικά για την
κυκλοφορία νέων προϊόντων, αλλαγές (π.χ. στην τιµή), ενδεχόµενες ελλείψεις ή για
περιπτώσεις ανάκλησης, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, εφόσον το επιθυµείτε.

Πολιτική Ασφάλειας
Η Εταιρεία έχει λάβει µέτρα για την προστασία των δεδοµένων σας.
Το σύνολο των πληροφοριών που σας αφορούν δεν διοχετεύεται εκτός της Εταιρίας
µας.
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα έχει το προσωπικό της Εταιρείας που
χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει µια συγκεκριµένη εργασία.
Τα προσωπικά δεδοµένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση για την προστασία
από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας τους και η Εταιρεία
λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την προστασία τους.
Η Εταιρεία ενηµερώνει ότι ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ορισµένα από τα προσωπικά
στοιχεία που βρίσκονται στη βάση δεδοµένων της.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και
υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς.
Η Εταιρεία δεν ανακοινώνει τα δεδοµένα αυτά σε εξωτερικούς συνεργάτες για
διαφηµιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Χρονικό διάστηµα τήρησης προσωπικών δεδοµένων
Κατά κανόνα, προσπαθούµε να τηρούµε τα προσωπικά δεδοµένα για το διάστηµα
που είναι απαραίτητο για τη συνεργασία µας. ∆ε θα τηρούµε προσωπικά δεδοµένα
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για τα οποία γνωρίζουµε είτε εξ ιδίων είτε κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσής σας ότι δεν
ισχύουν πια.
Μετά τη λήξη της συνεργασίας µας θα διατηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα προκειµένου να συµµορφωθούµε µε τις φορολογικές
και άλλες εκ του νόµου υποχρεώσεις µας.
Στο τέλος αυτής της υποχρεωτικής περιόδου, θα διαγράψουµε τα προσωπικά σας
δεδοµένα από τα συστήµατά µας.
Οι χρονικές περίοδοι για τις οποίες είµαστε υποχρεωµένοι να διατηρούµε τα
προσωπικά δεδοµένα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της εκάστοτε
πληροφορίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο τήρησης των προσωπικών σας
δεδοµένων µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
privacy@verisfield.gr

Ποια είναι τα δικαιώµατά σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα
Ο Γενικός Κανονισµός αναγνωρίζει σε εσάς ως υποκείµενο των δεδοµένων µία σειρά
δικαιωµάτων:
∆ικαίωµα Πρόσβασης: πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα που διατηρούνται από
εµάς.
∆ικαίωµα ∆ιόρθωσης: ζητήστε µας να διορθώσουµε – επικαιροποιήσουµε κάθε
πληροφορία σχετικά µε εσάς που είναι ανακριβής ή µη επικαιροποιηµένη.
∆ικαίωµα να µας ζητήσετε να σταµατήσουµε τη χρήση δεδοµένων σας.
∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων που τηρούµε
για εσάς είτε σε περίπτωση αντίρρησης σχετικά µε την ακρίβεια των προσωπικών
δεδοµένων που διατηρούµε για εσάς είτε σε περίπτωση αιτήµατός σας αντί
διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων για περιορισµένη χρήση τους
Έχετε επίσης το δικαίωµα να µεταφέρετε (ή να αιτηθείτε σε εµάς προκειµένου να
µεταφέρουµε) αυτά τα προσωπικά δεδοµένα σε άλλο οργανισµό.
∆ικαίωµα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων
που διατηρούµε σχετικά µε εσάς.

Σελίδα 6 από 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

v.01 / 24-05-2018

Εξασφάλιση ακρίβειας πληροφοριών
Τόσο για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόµο περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, όσο και για την καθηµερινή διαχείριση της
σχέσης µας µαζί σας, θα θέλαµε να εξασφαλίσουµε ότι τα τηρούµενα από εµάς
προσωπικά σας δεδοµένα είναι ακριβή και επικαιροποιηµένα.
Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε ενδοιασµό σχετικά µε την ορθότητα ή την
επικαιροποίηση

των

προσωπικών

σας

δεδοµένων,

να

µας

ενηµερώνετε

επικοινωνώντας µαζί µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@verisfield.gr

Κοινοποίηση µεταβολών - Τροποποιήσεις
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδοµένων τίθεται σε ισχύ από την
ηµεροµηνία που αναγράφεται στην αρχή της Πολιτικής.
Ενδέχεται να ανακαλέσουµε ή να τροποποιήσουµε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα
στιγµή και µπορούµε να διορθώσουµε ή να συµπληρώσουµε την παρούσα Πολιτική
µε επιπρόσθετες πολιτικές και οδηγίες κατά διαστήµατα, ώστε να εναρµονίζονται µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οδηγίες της αρµόδιας εποπτικής αρχής.
Κάθε τυχόν τροποποίηση θα δηµοσιεύεται άµεσα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επικοινωνία σχετικά µε την παρούσα Πολιτική και την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων
Για κάθε αίτηµα ή αντίρρησή σας (η υποβολή γίνεται εγγράφως) σχετικά µε
προσωπικά δεδοµένα, η απάντηση θα είναι έγγραφη και θα δίνεται εντός τριάντα
ηµερών.
Εάν µετά από την επικοινωνία µας δεν είστε ικανοποιηµένοι από την απάντησή µας
και κρίνετε ότι η επεξεργασία παραβιάζει το νόµο, αρµόδια εποπτική Αρχή έχει οριστεί
η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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