ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικές Πληροφορίες:
Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των κάθε είδους και με
οποιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενων με την εταιρεία Γ.Κ.ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. – CONTRUCK
MECHANICA, διέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679.
Ως συναλλασσόμενοι ορίζονται τα φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνουν : υπαλλήλους της
εταιρείας, εκπροσώπους πελατών & προμηθευτών της εταιρείας και επισκέπτες των εγκαταστάσεων της
εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση οι συναλλασσόμενοι είναι ενήμεροι για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία
εκουσίως κοινοποιούν στην εταιρεία μας, στα πλαίσια της νόμιμης συναλλαγής μεταξύ των μερών.
Η πολιτική απορρήτου της εταιρείας είναι αναρτημένη στον χώρο της εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα
της (www.contruck.gr), η οποία δεν χρησιμοποιεί cookies.
Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και με ποιον τρόπο:
Προσωπικά στοιχεία φυσικών προσώπων που ενδέχεται να συλλεγούν και να αποθηκευτούν σε έντυπο ή
ηλεκτρονικό μέσο περιλαμβάνουν:
- Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, θέση εργασίας.
- Ηλεκτρονική αλληλογραφία που αφορά τη νόμιμη συναλλαγή σας με την εταιρεία μας.
- Πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος.
- Δεδομένα εικόνας από την επίσκεψη, περιήγηση, εργασία σας στους χώρους της εταιρείας μας.
Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται κατά τις ακόλουθες ενέργειές σας:
- Κατάθεση προσωπικών στοιχείων για πρόσληψη στην εταιρεία μας.
- Αλληλογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονική) στα πλαίσια της μεταξύ μας συνεργασίας, ως εκπρόσωπος
άλλης εταιρείας πελάτη ή προμηθευτή μας.
- Όταν πραγματοποιείτε εργασία ή επίσκεψη για οποιονδήποτε σκοπό στους χώρους του
εργοστασίου της εταιρείας μας, όπου υπάρχει εγκατεστημένο σε λειτουργία σύστημα
βιντεοεπιτήρησης.
Λόγοι για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα:
Τα δεδομένα σας συλλέγονται για λόγους εξυπηρέτησης, επικοινωνίας, λογιστικές ή νομικές ή εμπορικές
συναλλαγές, προστασία και ασφάλεια προσώπων και αγαθών, έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας. Η
επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, ούτε η συστηματική παρακολούθηση προσώπων.
Συλλογή – Αποθήκευση – Επεξεργασία - Διαγραφή
Δεδομένα συλλέγονται από την τηλεφωνική επικοινωνία, ηλεκτρονική αλληλογραφία και οποιαδήποτε
άλλη συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί με την συγκατάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών. Τα αρχεία
αυτά διατηρούνται στον server για δεκατέσσερις ημέρες και μετά διαγράφονται αυτόματα. Κατά την
βιντεοεπιτήρηση συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας από τη φυσική παρουσία προσώπων που
πραγματοποιούν εργασία ή επίσκεψη για οποιονδήποτε σκοπό στους χώρους του εργοστασίου μας. Η
λήψη περιορίζεται μόνο σε κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του εργοστασίου, χωρίς
να εστιάζει σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται ή να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα του ατόμου.
Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση για την ύπαρξη και λειτουργία καμερών σε δύο επίπεδα. Το
πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει σχετική σήμανση πινακίδων και το δεύτερο επίπεδο αναλυτική ενημέρωση
σχετικά με την προστασία δεδομένων αναρτημένη σε εύκολα προσβάσιμο σημείο εντός του εργοστασίου.
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Τα δεδομένα εικόνας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ειδική μονάδα του συστήματος ασφαλείας εντός
του εργοστασίου και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αυτά αρχεία έχει μόνο ο Γεώργιος Σφαντός. Τα
αποθηκευμένα αρχεία καταστρέφονται αυτόματα μετά την πάροδο δώδεκα (12) ημερών από την
ημερομηνία λήψης.
Υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων και μόνο προσωπικών δεδομένων είναι η
διοίκηση της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα ο κ. Γεώργιος Σφαντός. Υπεύθυνος προστασίας των
δεδομένων ορίζεται η, κ. Αννέτα Κατσάπη, η οποία είναι αρμόδια να παρακολουθεί την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων, όταν αυτή διενεργείται.
Βάσει του κανονισμού της ΕΕ, επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου
- Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τήρηση συμβατικής υποχρέωσης έναντι του υποκειμένου
- Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για προστασία
δημοσίου συμφέροντος
- Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται προς όφελος των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας.
Διαφύλαξη – Διαβίβαση Δεδομένων
Η εταιρεία ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την καταχώρηση και αποθήκευση στοιχείων
που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Τα έντυπα αρχεία διατηρούνται σε χώρους όπου έχει πρόσβαση μόνο η
διοίκηση της εταιρείας. Τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθηκεύονται σε ασφαλή server και προστατεύονται από
firewall τελευταίας γενιάς που απαγορεύει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα αρχεία
αυτά διατηρούνται στον server για δεκατέσσερις ημέρες και μετά διαγράφονται αυτόματα. Το τηρούμενο
υλικό προσωπικών δεδομένων από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι προσβάσιμο μόνο από τη
διοίκηση της εταιρείας και προστατεύεται με προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Για την προστασία της
εταιρικής περιουσίας και των έννομων συμφερόντων της, πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου
και όχι σε αποθηκευμένα αρχεία, μπορεί να έχει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών security SCORPIOS
GROUP Ε.Π.Ε. με την οποία η εταιρεία Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε. έχει συνάψει σύμβαση από τις 13/04/2020.
Η πρόσβαση αυτή από την εταιρεία security μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει ενεργοποιηθεί
το εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού σε ώρες εκτός εργοστασιακού ωραρίου ή κατόπιν εντολής του κ.
Γεώργιου Σφαντού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε καμία χώρα του εξωτερικού, ούτε σε τρίτους, με εξαίρεση
τις εξής περιπτώσεις: (α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν
περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, β) προς τις αρμόδιες
δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, και (γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για
δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
Δικαιώματα
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
- Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον
αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
- Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως
για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
- Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
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Δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να διορθώσουμε
τα δεδομένα σας.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την
αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία μας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
info@contruck.gr ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος
ή τηλεφωνικά στο 2262 0 32462.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων:
https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600.
Εκπρόσωπος της εταιρείας &
Υπεύθυνος Συλλογής & Επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Γεώργιος Κ. Σφαντός

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας &
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Αννέτα Π. Κατσάπη
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