
Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο καο ζρεηηθά κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία 
Δεδνκέλωλ (GDPR) 

 

Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ζαο είλαη ζεκαληηθή γηα εκάο. ύκθσλα κε ηνλ 
λέν Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ (GDPR) πνπ ηζρύεη ζηελ Επξώπε, 
ελεκεξώζακε ηελ Πνιηηηθή απνξξήηνπ καο, ε νπνία πεξηγξάθεη κε πνηνλ ηξόπν ζπιιέγνπκε, 
ρξεζηκνπνηνύκε, γλσζηνπνηνύκε, δηαβηβάδνπκε θαη απνζεθεύνπκε ηα ζηνηρεία ζαο. 

 

I. Εηζαγωγή 

ε εηαηξεία καο www.enamed.gr δεζκεύεηαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο 
ζαο δσήο. Η πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα βαζίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό (ΕΕ) 2016/679 ηνπ 
Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 
πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ 
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηωλ δεδνκέλωλ απηώλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΕΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλωλ)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679 θαη ζε θάζε ζρεηηθή 
ελεκεξώζε γηα ηελ νπνία ιακβάλνπκε γλώζε θαη ζπλερώο αλαλεώλνπκε ηηο ππεξεζίεο καο. 

II. Γηαηί επεμεξγαδόκαζηε ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα; 

Η ζπιινγή ησλ πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζαο γηα 
θάπνην πξντόλ, ηεο ζέζεο ζαο θαη ηνπ ζρεηηθνύ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο έηζη ώζηε  : 
-λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα όηη θαηλνύξην ζηνλ ηνκέα απηό 
-λα ηεθκεξηώζνπκε  ζύκθσλα κε πηζηνπνίεζε ζε ζε δηαδηθαζίεο ISO ζρεηηθά κε ηελ 
ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνύκε ηελ ηρλεζηιαζηκόηεηα θαη ηε θαηαγξαθή ηζηνξηθνύ 
κεραλήκαηνο/πξντόληνο εάλ θη εθόζνλ έρεηε πξνκεζεπηεί από ηελ εηαηξεία καο 
-λα ζαο έρνπκε σο ζεκείν αλαθνξάο ζε άιινπο πνπ ζέινπλ λα πξνκεζεπηνύλ παξόκνην πιηθό  
-λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ή νδεγηώλ πξνο ρξήζηεο ή όηη ζρεηηθό κε ηελ 
αζθάιεηα ,πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή θη εμνπζηνδνηεκέλνπο επίζεκνπο 
νξγαληζκνύο. 
-γεληθόηεξα ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ 
εθόζνλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο είηε γηαηί καο ην δεηήζαηε ή ην απαηηεί 
ε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο (πρ λα δώζνπκε ηα ζηνηρεία ζαο ζε ππεξεζίεο logistics, 
ηαρπκεηαθνξώλ θηι γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγγειίαο ζαο ) ή πξνο ράξηλ ηνπ δεκόζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή άιισλ λνκνζεηηθώλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί βάζεη ησλ ζπλζεθώλ απηώλ 
ή γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ αλάγεηαη ζηε λόκηκε άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη 
αλαηεζεί ζην όξγαλν ή ζηνλ νξγαληζκό ηεο Κνηλόηεηαο ή ζε ηξίηνλ ζηνλ νπνίνλ αλαθνηλώλνληαη 
ηα δεδνκέλα θαη βάζε απηνύ πνξεπόκαζηε. 
 
Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ζθνπό θη όηη ερνπκε αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα καο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα δεηήζεηε (κε απιό email ) ηελ απιή δηαγξαθή ζαο από ηε ιίζηα 
αλαθέξνληαο ηη δελ επηζπκείηε λα απνζεθεύνπκε από ηα ζηνηρεία πνπ εζείο καο έρεηε δώζεη 
θαηά ηελ επηθνηλσλία καο. 

III. Πνηα δεδνκέλα ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε; 

Σα ππνρξεσηηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη πθίζηαληαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 
είλαη: 
- ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: Ολνκαηεπώλπκν, αξηζκόο ηειεθώλνπ,δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ,ηνκέαο ελαζρόιεζεο (ηδηόηεηα,ζέζε ζηνλ νξγαληζκό/εηαηξεία) 
Σα αθόινπζα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη πξναηξεηηθά: 

 Πεξίιεςε ηνπ αηηήκαηνο  

 ηνηρεία αλαθνξάο ηεο απάληεζεο  



 Ηκεξνκελίεο παξαιαβήο θαη απνζηνιήο ηεο αιιεινγξαθίαο 

 ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο ,δηαηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ  

IV. Γηα πόζν δηάζηεκα δηαηεξνύκε ηα δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ; 

Δηαηεξνύκε απηά ηα δεδνκέλα κόλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ζπιινγήο ηνπο ή ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο κέρξη λα καο 
δεηήζεηε ηε δηαγξαθή ηνπο θη νζν ρξεηαζηεί γηα ηεθκεξίσζε ζε αξκόδηεο δεκόζηεο εθ ηνπ λόκνπ 
αξρεο. 

V. Πώο πξνζηαηεύνπκε ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα 

Όια ηα δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, έγγξαθα, 
νκάδεο δεδνκέλσλ πνπ ηειεθνξηώζεθαλ θ.ιπ.) απνζεθεύνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο εηαηξείαο 
καο θαη ε πξόζβαζε γίλεηαη κόλν κε θσδηθό γλσζηό ζε άηνκα πνπ ερνπλ δεζκεπηεί γηα ηνλ 
ζθνπό απηό, θαζώο ε εηαηξεία καο εθαξκόδεη θαηάιιειεο θπζηθέο, ειεθηξνληθέο θαη δηνηθεηηθέο 
δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο επαλεμεηάδεη θαη επηθαηξνπνηεί ηαθηηθά, κε ζθνπό λα απνηξέπεηαη ε 
πξόζβαζε ρσξίο άδεηα, λα δηαηεξείηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζσζηή ρξήζε ησλ ζπιιεγόκελσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηώλ 
εθδόζεσλ, όζν νη γλώζεηο καο ην επηηξέπνπλ θαη ζπλερώο εμειηζζόκελα θαη ηξνπνπνηνύκε αλ 
ρξεηαζηεί. 
 
Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο καο νθείιεη λα ηηο πξνζηαηεύεη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ε 
«δήισζε πεξί απνξξήηνπ», όπσο, π.ρ., λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα άιινπο 
ζθνπνύο πέξαλ ηεο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 
 

VI. Πνηνο έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο θαη ζε πνηνλ αλαθνηλώλνληαη; 

Η πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο παξέρεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό κε βάζε ηελ αξρή 
«need to know» (αλάγθε λα γλσξίδνπλ). Σν ελ ιόγσ πξνζσπηθό ζπκκνξθώλεηαη κε ζπκθσλίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ λόκν θαη, ελδερνκέλσο, κε πξόζζεηεο ζπκθσλίεο γηα ηήξεζε ηνπ 
απνξξήηνπ. 
 

VII. Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά ζαο θαη πώο κπνξείηε λα ηα αζθήζεηε; 

έρεηε δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ θαη δηόξζσζεο θαη/ή θιεηδώκαηνο 
ησλ δεδνκέλσλ απηώλ αλ είλαη αλαθξηβή ή ειιηπή. Μπνξείηε λα αζθήζεηε ηα δηθαηώκαηά ζαο 
αθνύ επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππεύζπλν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζηελ εηαηξεία καο 
είλαη ε ΔΗΜΗΣΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ (dtheodorou@enamed.gr , ηει 2108022150)  θαη λα ξπζκίζεηε 
όηη ζέιεηε ζρεηηθά . 
 
Μπνξείηε επίζεο λα δεηήζεηε από εκάο ηελ πιήξε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, 
κε ηελ επηθύιαμε ηεο ξύζκηζεο όισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ εθθξεκνύλ ζηε ζρέζε ζαο κε ηελ 
Τπεξεζία Εθδόζεσλ. Απηό ζα ζπλεπάγεηαη όηη ζα ηεξκαηηζηνύλ επίζεο όια ηα δηθαηώκαηα 
πξόζβαζεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα απηά. 
 

VIII. ηνηρεία επηθνηλωλίαο 

Αλ έρεηε παξαηεξήζεηο ή απνξίεο, ζέκαηα πνπ ζαο αλεζπρνύλ ή ηα νπνία ζέιεηε λα ηα 
αλαθέξεηε ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή θαη ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, 
παξαθαιείζηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππεύζπλν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

 Τπεύζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ: 

ΔΗΜΗΣΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ (λνκηκε εθπξόζωπνο): 

 dtheodorou@enamed.gr  ηει  (+30 )210802215 

 



Επηθνηλωλία 

Η γλώκε ζαο είλαη ζεκαληηθή γηα εκάο. Εάλ έρεηε ζρόιηα ή εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα 
Πνιηηηθή Απνξξήηνπ ή ζέιεηε λα καο ζπκβνπιεύζεηε γηα θάπνην ζέκα ζρεηηθό κε ηνλ ρεηξηζκό 
ησλ πξνζσπηθώλ ζαο πιεξνθνξηώλ, παξαθαινύκε λα καο ζηείιεηε e-mail ζην 
dtheodorou@enamed.gr  ή ηειεθσλήζηε κνπ ζην 2108022150 

 Εάλ ε αλεζπρία ζαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, παξαθαινύκε 
πιεθηξνινγήζηε “Απόξξεην” ζην ζέκα ηεο γξακκήο ηνπ e-mail ζαο. 

 

εθ ηεο δηεπζύλζεσο 

 

 

          Αζήλα 24/5/2018 


