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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
GDPR
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) είναι το νέο
κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των δεδομένων και του
απορρήτου. Ο Κανονισμός αυτός περιέχει διατάξεις και απαιτήσεις που σχετίζονται με την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ατόμων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα
των φυσικών προσώπων και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η εταιρεία DEVISE ENGINEERING Α.Ε. με έδρα στην Αθήνα, Αγγέλου Πυρρή 7, 11527, ΑΦΜ
998774917, email: info@devise.gr, τηλ.: 2103211040, ιστοσελίδα : https://www.devise.gr/,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δηλώνει ότι, για τους σκοπούς των επιχειρηματικών της
δραστηριοτήτων, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών σύμφωνα με
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία
των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη
κυκλοφορία αυτών των δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-GDPR), κατά
περίπτωση.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της DEVISE A.E. μέσω των ακόλουθων
μέσων επικοινωνίας:
email: info@devise.gr, τηλ.: 210 3211040.
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές σας
πληροφορίες (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κ.λπ.),
ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Τυχόν προσωπικά
δεδομένα που δηλώνετε στον ιστότοπο μας προορίζονται αποκλειστικά για την επικοινωνία
σας μαζί μας, για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να διασφαλίσουμε τη
λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, ενώ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από
οποιονδήποτε τρίτο (εκτός εάν προβλέπεται από το Νόμο προς τις αρμόδιες αρχές μόνο).
Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι με πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι
συγκεκριμένοι και απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα. Έχει ληφθεί οποιοδήποτε εύλογο μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Οι
προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε
συνεργάτες προκειμένου να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να εκτελέσουν την
επιχειρηματική σας σχέση μαζί μας, αλλά πάντα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν ότι δεν θα
παραβιαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.
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Ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αντιταχθεί στην
περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει τα ακόλουθα δικαιώματα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Πρόσβαση και Πληροφορίες
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, για
ποιο σκοπό τα συλλέξαμε και για πόσο καιρό θα τα διατηρήσουμε.
Διόρθωση
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες για εσάς ή
ακόμη και να συμπληρώσετε επιπλέον πληροφορίες.
Περιορισμοί και Επεξεργασία Πλαστών Πληροφοριών
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που
διατηρούμε για εσάς, εάν παρατηρήσετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με τρόπους
που είναι εκτός νομοθεσίας ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα
σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Δυνατότητα Μεταφοράς
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον
οργανισμό για εσάς.
Διαγραφή
Τέλος, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν
δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που τα έχουμε συλλέξει, εάν επιθυμείτε να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και εάν τα
δεδομένα σας είναι υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα κατά παράβαση της Πολιτικής
Απορρήτου.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη
διεύθυνση info@devise.gr
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