ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Α) Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημέρωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679, του Ν.2472/1997 ‘’Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα’’, τις διατάξεις του Ν.3471/2006 ‘’Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών’’,
και τις αποφάσεις που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τις
συστάσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας
ενημερώνουμε ότι, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εμπορική Εταιρία
Μηχανημάτων, Ηλεκτρικών Ειδών και Υφασμάτων ΖΑΜΠΑ ΑΕ», η οποία εδρεύει στη
Λεωφόρο Κηφισού 42 Περιστέρι ΤΚ: 12133, με Α.Φ.Μ. 094006237 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
(στο εξής: η «Εταιρεία»), προβαίνει σε συλλογή, τήρηση αρχείου και εν γένει επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διαβιβάζονται στην Εταιρεία,
στο μέτρο και στο βαθμό που σχετίζονται με τη συμβατική σας σχέση με την Εταιρεία και την
εξυπηρέτηση αυτής, καθώς και με τους σκοπούς της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν από
αρχεία που νομίμως τηρεί η Εταιρεία στο πλαίσιο της συμβατικής σας σχέσης με αυτήν και
έχουν παρασχεθεί είτε από εσάς ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών είτε από τρίτους. Η
ως άνω επεξεργασία πραγματοποιείται είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από τρίτους, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας,
Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να είναι αρμόδιοι υπάλληλοι
της Εταιρείας, στελέχη και μέλη Διοίκησης, θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες με την Εταιρεία
εταιρείες, τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία έχει αναθέσει, σύμφωνα με
το νόμο, μερικά ή ολικά τη για λογαριασμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και αρμόδιες αρχές, στο
πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της
και προς εξυπηρέτηση και επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της, προβαίνει σε σύννομη,
θεμιτή συλλογή και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
εκουσίως έχουν παρασχεθεί από τα υποκείμενα των εν λόγω δεδομένων, αφού
προηγουμένως έχουν σύμφωνα με το νόμο ενημερωθεί από την Εταιρεία για το σκοπό
επεξεργασίας και τα δικαιώματά τους και έχουν ρητά συναινέσει. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε

αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που
περιέρχονται σε γνώση της, για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή,
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η Εταιρεία επεξεργάζεται δε χρησιμοποιούνται
για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και των συμβατικών, εκτός αν
λάβει την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρεία
συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του
σκοπού της σύμβασής σας με την Εταιρεία υπό τις βέλτιστες συνθήκες. Όπου αναζητούνται
πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της
συλλογής των δεδομένων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις του περιεχομένου του
παρόντος εντύπου καθώς και του γενικότερου πλαισίου επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση με τυχόν μεταβολές της ισχύουσας νομοθεσίας
και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
(Β) Καθήκον εχεμύθειας και τήρηση απορρήτου
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν θα τυγχάνουν εμπιστευτικής και
απόρρητης επεξεργασίας και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις
προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον
έλεγχο της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή
προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στο αρχείο της.
(Γ) Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων
Το αρχείο, ηλεκτρονικό ή μη που θα περιέχει τις πληροφορίες που σας αφορούν θα είναι υπό
τον έλεγχο του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας».
Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι:
Όνομα: Μπαλοπούλου Παρασκευή Βασιλική
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού 42, Περιστέρι 12133
Αρ. Τηλεφώνου: 210-5747655
Email: info@zampa.gr

(Δ) Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών που σας
αφορούν
Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και έπειτα
από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, να ζητάτε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε τη
μεταφορά ή και τη διόρθωση ή και τον περιορισμό ή και τη διαγραφή των στοιχείων που σας
αφορούν, αλλά και την ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσης. Επίσης, αναλαμβάνεται την
υποχρέωση να ενημερώνετε έγκαιρα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τυχόν μεταβολή των
προσωπικών σας δεδομένων.

