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PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION POLICY   

A. General provisions  

1. Basic principles of data protection 

2. Corporate principles on transparent information 

1.1. The Controller of your data processing is 
‘Prognosis Biotech Public Limited Company’, 
trading under the name Prognosis Biotech’ 
(henceforth, ‘the Company’), with headquarters 
in Larissa (153 Farsalon St.) and legally 
represented, with telephone 
switchboard 2410623922 and contact email 
info@prognosis-biotech.com 

2.1. This information as well as every request for 
information submitted and which is not manifestly 
unfounded or excessive due to their repetitive 
character, as set out in Regulation (EU) 2016/679, 
is provided free of charge.      

  

1.2. The aforementioned Controller Company has 
appointed a Personal Data Protection Controller 
with contact email dataprotection@prognosis-
biotech.com.    
You may send all your requests to the Personal 
Data Protection Controller's email to exercise your 
rights below, as described in brief in the table 
below. 

 

1.2. A response regarding the completion or not of 
any requests you may have submitted should be 
received within one month of their submission. 
That period may be extended by two further 
months where necessary, taking into account 
the complexity and number of the requests, 
whether that be acceptance and completion or 
a reasoned rejection, when that is provided for 
under the GENERAL REGULATION.     

  

1.3. This notification-information form is based 
on the provisions of Regulation (EU) 2016/679 
(hereinafter GENERAL REGULATION), as in force, 
and Law  4624/19 and may be revised on the basis 
of current Greek or EU legislation as well as when 
there are changes in the company's data so that it 
may promptly respond to the legislative and 
actual situation, as appropriate.  Each change will 
be posted up on the website and in the physical 
space of immediate contact   

2.3. Manifestly unfounded abusive repeated 
requests may not be processed and in some cases 
you may be charged a reasonable fee, at the 
discretion of the Company and within the 
framework of the GENERAL REGULATION. 
 

  

1.4. Should you deem that your rights have been 
infringed and/or the Company has not given you 
the chance to be heard or respond in reasonable 
time, you are entitled to lodge a complaint to the 
Hellenic Data Protection Authority in Athens at 1-
3 Kifissias Ave., P.C.    115 23, Athens, 
contact@dpa.gr, +30-210 6475600  

2.4. Should there exist any doubt regarding your 
identity, the company may request your 
supplementary identification details in order to 
proceed with the evaluation and completion of 
the request.  
 

  

 
 

2.5. Can your data be forwarded somewhere else? 
There is no provision for your personal data to be 
transmitted to any organisation apart from the 
Company and the company’s subsidiaries with the 
exception of a) our company's electronic systems’ 
and networks’ support service providers - and for 
the exclusive purpose of carrying out on their 
behalf the contract to support our Company and 
b) the competent tax authorities in the framework 
of our obligatory compliance with tax legislation 
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and to the extent (and on the condition) that is 
required.  
 

  

 2.6. Safeguards 
We assure you that the Company will exhaust 
every technical and organisational data 
protection measure and will only make the best, 
minimal and only absolutely necessary use and 
processing of Data as the law sets out, strictly and 
exclusively for the purpose you have made them 
available to us.  
 

  

 

3. For each piece of data the Company keeps on your behalf based on your consent, you have the right 

to withdraw the consent you gave at any time by submitting a written request to that effect to the 

email of the Personal Data Protection Controllerdataprotection@prognosis-biotech.com. 

 

4. THE RIGHTS OF DATA SUBJECTS (:your rights) 

4.1.INFORMATION You are entitled to request information relevant 
to the personal data that we received from you 
and we retain for a certain purpose or purposes as 
described in A to D below. This document 
comprises in its entirety a manual of basic 
information and understanding of the philosophy 
of the regulatory framework governing your 
personal data protection.  Updates, more detail 
and clarifications on this text are available upon 
request so at to exercise the right to be informed. 
(See how in 1.2) 
 

4.2.ACCESS  You have the right to request from our Company 
access to information we keep on you, as well as 
confirmation as to if your information undergoes 
processing, and, more specifically: information 
relevant to the processing purposes, the 
categories of personal data, the recipients or 
categories of recipients, the length of time they 
are kept and processed, the existence of the right 
to complain to the Hellenic Data Protection 
Authority, every available piece of information 
regarding the origin of the data when those data 
have not been made available by you yourself, the 
existence or not of automated decision-making, 
including profiling and the relevant methodology, 
safeguards related to the policy we follow when 
transfer is made to third countries, a copy of the 
personal data kept and which undergo processing.    
(See how in 1.2.) 

dataprotection@prognosis-biotech.com
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This right is exercised by writing to the 
correspondence email dataprotection@prognosis-
biotech.com 
 

4.3. RECTIFICATION  You have the right to request from our Company 
rectification of your data if some of the data we 
are entitled to process have changed or been 
incorrectly entered.   (See how in 1.2.) 
 

4.4. ERASURE You have the right to request from our Company 
the full or partial erasure of your data which we 
have the right to keep and process either because 
they are no longer needed to fulfil the purposes 
for which they collected, or because you 
withdraw your consent, or because the data were 
collected for a purpose deemed to be unlawful.  
Our Company will reply to you within reasonable 
time (at the latest one month, or under certain 
conditions if a difficulty arises not in excess of 
three months), confirming full or partial erasure, 
respectively, of your data, or, in the case of an 
inability to erase specific data if a law or the 
fulfilment of a duty in the public interest or the 
right to freedom of expression and information or 
the exercise or in defence of a legal claim imposes 
their retention.   In this case, you may on the one 
hand complain to the supervisory authority, and 
on the other exercise your right to a judicial 
remedy.  (See how in 1.2.) 
 

4.5. RESTRICTION You have the right to request from our Company 
the restriction of the processing of your data, in 
terms of quantity, time and/or with reference to 
their processing purpose either because they are 
no longer necessary or because of the inaccuracy 
of the retained data, or because you question the 
retention of the specific data.  

4.6. PORTABILITY You have the right to receive personal data which 
you have provided in a structured, commonly 
used, machine-readable and interoperable format 
as well as the right to transmit those data to 
another without hindrance and to request 
immediate transmission from the Company to a 
third party without your mediation, for data 
retained on your behalf based on your 
consent/permission.    However, this right cannot 
affect the rights and freedoms of others and 
depends on the provisions on the restrictions of 
the right of erasure.  

4.7. OBJECTION  You have the right to object to the use of your 
personal data for the purpose of profiling related 
to direct marketing. 
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B. Special provisions for individual categories of data subjects which apply cumulatively with the 
Policy’s above general provisions. 

 

 Purpose Legitimising basis Time 

 Visitors As part of protecting the 
security of visitors in the 
Company's various 
facilities (offices, 
laboratories, 
warehouses) as well as 
safeguarding the 
Company's assets, 
certain sites (either at 
the entrance or the area 
where equipment or 
products of particular 
value are stored) have a 
close-circuit television 
(CCTV) in operation, 
which records round-
the-clock the traffic in 
the aforementioned 
spaces.  

The retention of the above 
data takes place to protect 
the Company's legal interests, 
as laid down in detail under D1 
above. 
 

The data (of the 
recording) are 
deleted 
automatically 
thirty (30) days 
after they are 
recorded, while 
information from 
the entrance is 
kept in protocol 
form for 
confirmation of 
receiving 
directions. 

 Customers and 
Suppliers  

Performance of the 
Contract  

In the case where a 
transaction has taken place 
with the Company, the data 
that you provided us with prior 
to the contract (as well as all 
those you will provide us with 
as part of the transaction) will 
undergo processing with the 
purpose of realising the 
contract between us as well as 
to observe our compliance 
with tax law.  In this case, the 
legitimising basis of processing 
is the performance of the 
contract between us as well as 
our compliance with 
legislation (Article  6(1B and 
1c) of the Regulation on 
Personal Data Protection.  

The data will be 
kept for as long as 
is required under 
tax legislation. 
 

Preparatory Stage 
with Customers and 
Suppliers  

The legal interest of the 
Company for completing 
the preparatory stage in 
order to conclude a 
contract (and as part of 
the purpose and 
absolutely necessary for 
concluding the contract 
in question). 

During the pre-contractual 
stage and particularly when 
filling out an electronic 
contact form on our website or 
by directly sending an email or 
by telephone communication 
or by filling out a printed 
form, (thus providing us with 
your full name/email address 
and/or telephone number 
and/or address and/or status 
and/or our product that 
interests you), the purpose 

The data will be 
kept for five (5) 
years, after which 
time we will erase 
them. 
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being to explore the 
possibility of a transaction 
with the Company and the 
legitimising basis of serving 
the Company’s legal interest 
to pursue its commercial 
goals, responding to the 
requested communication for 
exploring the possibility of a 
transaction between us.  
 

Employee 
Candidates 

The evaluation of the 
possibility of the 
Company hiring you. 
 

For data you have provided to 
us for evaluation of the 
possibility of the Company 
hiring you, the legitimising 
basis is your consent under 
Article 6(1a) of the 
Regulation. 
 

 
The Company 
considers that the 
reasonable length 
of time for 
retention of your 
cv data, as 
forwarded to us 
with the purpose 
on our part to 
evaluate them for 
hiring purposes, is 
1 year.   After the 
elapse of one year 
the file is erased. 
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ΠΟΛΙΤΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Α. Γενικές διαταξεις  

1. περι βασικών αρχών προστασίας δεδομένων 

& 2. εταιρικών αρχών περι διαφανούς πληροφόρησης 

1.1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας 
είναι η Εταιρεία «Prognosis Biotech ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «Prognosis 
Biotech»,(στο εξής «η Εταιρεία» που εδρεύει στη 
Λάρισα (Φαρσάλων 153) και εκπροσωπείται 
νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2410623922 και e-
mail επικοινωνίας info@prognosis-biotech.com 

2.1. Η παρούσα πληροφόρηση αλλά και κάθε 
αίτημα πληροφόρησης που υποβάλεται από 
κάποιον και δεν είναι προδήλως καταχρηστικό 
λόγω επίμονης επανάληψης ή άλλης υπερβολής, 
όπως την αιτιολογεί ο Κανονισμός ΕΕ/2016/679, 
παρέχεται δωρεάν. 

  

1.2. Η ανωτέρω αναφερόμενη Υπεύθυνη 
Επεξεργασίας Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
με e-mail επικοινωνίας το 
dataprotection@prognosis-biotech.com.  
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε 
το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των 
κατωτέρω δικαιωμάτων σας όπως αυτά 
περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω 
πίνακα. 

 

2.2. Απάντηση περί διεκπεραίωσης ή μη του 
αιτήματος που τυχόν υποβάλατε αναμένετε να 
υπάρχει εντός ενός μηνός απο την υποβολή του 
και σε περίπτωση που το αίτημα είναι αρκετά 
περίπλοκο ή ο όγκος αιτημάτων ιδιαίτερα μεγάλος 
αναμένετε την απάντηση εντός τριμήνου είτε περί 
αποδοχής και περαίωσης είτε περί αιτιολογημένης 
άρνησης όταν αυτή προβλέπεται από τον ΓΕΝΙΚΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.  

  

1.3. Το παρόν έντυπο ενημέρωσης – 
πληροφόρησης διαπνέεται από τις διατάξεις του 
Κανονισμού ΕΕ/2016/679  (στο εξής ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) όπως ισχύει αλλά και Ν. 4624/19 
και δύναται να αναθεωρείται βάσει της κείμενης 
ελληνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως και αν 
υπάρχουν αλλαγές στα δεδομένα της εταιρείας 
ώστε να ανταποκρίνεται επίκαιρα στην νομοθετική 
και πραγματική συνθήκη κατά περίπτωση. Για την 
κάθε αλλαγή θα γίνεται ενημέρωση με ανάρτηση 
στη διαδικτυακό και φυσικό χώρο άμεσης επαφής 

2.3. Αιτήματα προδήλως καταχρηστικά, 
επαναλαμβανόμενα και αδικαιολόγητα μπορούν 
να μην περαιωθούν και σε διαφορετική περίπτωση 
να επιβληθεί ένα εύλογο τέλος σε βάρος σας, κατά 
διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας στο πλαίσιο του 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 
 

  

1.4. Σε περίπτωση που κρίνετε πως 
παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή/και δεν έχετε 
τύχει ακρόασης και ανταπόκρισης σε εύλογο 
χρόνο από την Εταιρεία δικαιούσθε να υποβάλετε 
καταγγελία στην Αρχή Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, 
Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600. 

2.4. Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει 
συμπληρωματικά στοιχεία ταυτοποίησής σας 
προκειμένου να προχωρήσει σε αξιολόγηση και 
περαίωση κάποιου αιτήματος εφόσον υφίσταται 
οποιαδήποτε αμφιβολία σε σχέση με το πρόσωπό 
σας. 
 

  

 
 

2.5. Μπορεί τα δεδομένα σας να προωθηθούν και 
κάπου αλλού; 
Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς 
οιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της εταιρειών με εξαίρεση (α) τους 
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παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των 
ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της 
Εταιρεία μας – και προς τον αποκλειστικό σκοπό 
της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για 
υποστήριξη της Εταιρείας μας και (β) τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 
συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία 
και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό 
απαιτείται. 
 

  

 2.6. Εγγυήσεις 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει 
κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας 
των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, 
ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και 
επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει 
και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό 
για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει. 
 

  

 

3. Για κάθε δεδομένο σας το οποίο η Εταιρεία τηρεί στη βάση παροχής εκ μέρους σας συγκατάθεσης 

δικαιούστε να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή 

σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα dataprotection@prognosis-biotech.com. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (:τα δικά σας δικαιώματα) 

4.1.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δικαιούσθε να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά 
με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή 
κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται 
κατωτέρω υπό Α εως Δ. Το παρόν κείμενο 
αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής 
πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας 
του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε 
αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του 
δικαιώματος ενημέρωσης. (βλ. πως στο 1.2) 
 

4.2.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  Δικαιούσθε να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας 
πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε 
και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν 
επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση 
σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το 
χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας 
τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην 

mailto:dataprotection@prognosis-biotech.com
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Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά 
με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν 
έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη 
ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και 
την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με 
την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση 
γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των 
προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και 
τυγχάνουν επεξεργασίας. (βλ. πως στο 1.2.) 
Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αποστολή στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
dataprotection@prognosis-biotech.com 
 

4.3. ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  Δικαιούσθε να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας 
διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που 
κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε 
δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει 
εσφαλμένα καταχωρηθεί. (βλ. πως στο 1.2.) 
 

4.4.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Δικαιούσθε να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας 
πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα 
οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας 
είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους 
συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την 
συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα 
συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η 
Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο 
του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει 
δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά 
μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την 
ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των 
δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία 
διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος 
νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ 
του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα 
ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση 
ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει 
τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε 
αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην 
εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής 
προσφυγής. (βλ. πως στο 1.2.) 
 

4.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Δικαιούσθε να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας 
περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, 
ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό 
επεξεργασίας τους  είτε γιατί δεν είναι αναγκαίο 
πλέον, είτε λόγω ανακρίβειας του τηρούμενου 
δεδομένου, είτε γιατί αμφισβητείτε την τήρηση 
του συγκεκριμένου δεδομένου 

4.6. ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ Δικαιούσθε να λαμβάνετε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε 
δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και 



 
 

9 
Review: 22 February 2022 

αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς 
και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω 
χωρίς αντίρρηση αλλά και να αιτηθείτε άμεσης 
διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα 
χωρίς τη δική σας μεσολάβηση, για δεδομένα που 
τηρούνται με αιτιολογική βάση την σχετική 
παροχή συναίνεσης/συγκατάθεσης εκ μέρους 
σας. Το δικαίωμα όμως αυτό δεν μπορεί να 
επηρεάζει δικαιώματα και ελευθερίες άλλων και 
εξαρτάται από τις προβλέψεις περί περιορισμών 
του δικαιώματος διαγραφής. 

4.7. ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ  Δικαιούσθε να εναντιώνεσθε στη χρήση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον 
σκοπό της κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με 
απευθείας εμπορική προώθηση. 

 

 

Β. Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που 
συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής 

 

 Σκοπός Νομιμοποιητική Βάση Χρόνος 

 Επισκέπτες Στο πλαίσιο της 
προάσπισης της 
ασφάλειας των 
επισκεπτών στις 
διάφορες εγκαταστάσεις 
(γραφεία, εργαστήρια, 
αποθήκες) της Εταιρείας 
αλλά και της 
διαφύλαξης των 
περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας λειτουργεί 
σε ορισμένους χώρους 
(είτε εισόδου είτε 
φύλαξης εξοπλισμού ή 
προϊόντων ιδιαίτερης 
αξίας) των 
εγκαταστάσεων κλειστό 
κύκλωμα τηλεόρασης 
(CCTV) το οποίο 
καταγράφει σε συνεχή 
βάση την κίνηση στους 
ανωτέρω χώρους.  

Η τήρηση των ως άνω 
δεδομένων λαμβάνει χώρα για 
τη διαφύλαξη των εννόμων 
συμφερόντων της Εταιρείας 
όπως αυτά λεπτομερώς 
ανωτέρω υπό Δ1 
διαλαμβάνονται. 
 

Τα εν λόγω 
δεδομένα 
(καταγραφικού) 
διαγράφονται 
αυτόματα έπειτα 
από τριάντα (30) 
ημέρες από τη 
λήψη τους, ενώ τα 
στοιχεία εισόδου 
διατηρούνται υπό 
μορφή 
πρωτοκόλλου για 
επιβεβαίωση της 
λήψης οδηγιών. 

 Πελάτες και 
Προμηθευτές  

Η Εκτέλεση Σύμβασης  Σε περίπτωση που 
πραγματοποιηθεί συναλλαγή 
με την Εταιρεία τα Δεδομένα 
σας που μας έχετε παράσχει 
προσυμβατικά (καθώς και όσα 
θα μας παράσχετε στο πλαίσιο 
της συναλλαγής μας) θα 
τύχουν επεξεργασίας προς τον 
σκοπό της υλοποίησης της 
μεταξύ μας σύμβασης αλλά και 

Τα δεδομένα θα 
διατηρηθούν για 
όσο χρονικό 
διάστημα είναι 
απαραίτητο από 
την φορολογική 
νομοθεσία. 
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της συμμόρφωσής μας με την 
φορολογική νομοθεσία. Στην 
περίπτωση αυτή 
νομιμοποιητική βάση της 
επεξεργασίας είναι η εκτέλεση 
της μεταξύ μας σύμβασης 
καθώς και η συμμόρφωσή μας 
με την νομοθεσία (αρθρ. 6 
παρ.1β και 1γ του Κανονισμού 
περί Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 

Προπαρασκευαστικό 
Στάδιο με Πελάτες 
και Προμηθευτές  

Το έννομο συμφέρον της 
Εταιρείας για την 
ολοκλήρωση του 
προπαρασκευστικού 
σταδίου προκειμένου να 
συνάψει σύμβαση (και 
στο πλαίσιο του σκοπού 
και των απολύτως 
αναγκαίων για τη 
σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης) 

κατά το προσυμβατικό στάδιο 
και δη σε περίπτωση 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικής 
φόρμας επικοινωνίας στην 
ιστοσελίδα μας ή απευθείας 
αποστολής email ή 
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 
συμπλήρωσης έντυπης 
φόρμας, (οπότε μας παρέχετε 
ονοματεπώνυμο/ ηλεκτρονική 
διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/ 
και Διεύθυνση ή/και ιδιότητα 
ή/και προϊόντα μας που σας 
ενδιαφέρουν), σκοπός είναι η 
διερεύνηση της πιθανότητας 
συναλλαγής με την Εταιρεία 
και νομιμοποιητική βάση η 
εξυπηρέτηση του εννόμου 
συμφέροντος της Εταιρείας να 
επιδιώξει τους εμπορικούς της 
σκοπούς ανταποκρινόμενη στη 
ζητηθείσα επικοινωνία για τη 
διερεύνηση της πιθανότητας 
συναλλαγής μαζί σας. 
 

τα δεδομένα θα 
διατηρηθούν για 
πέντε (5) έτη και 
έπειτα θα τα 
διαγράψουμε. 

Υποψήφιοι 
Εργαζόμενοι 

Η αξιολόγηση της 
πιθανότητας πρόσληψής 
σας από την Εταιρεία. 
 

Για τα δεδομένα που μας έχετε 
παράσχει στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της πιθανότητας 
πρόσληψής σας από την 
Εταιρεία νομιμοποιητική βάση 
είναι η συναίνεσή σας κατ’ 
αρθρ. 6 παρ.1 α του 
Κανονισμού. 
 

 
Ο εύλογος για την 
Εταιρεία χρόνος 
διατήρησης των 
δεδομένων του 
βιογραφικού σας 
όπως το 
διαβιβάσατε με 
σκοπό την εκ 
μέρους μας 
αξιολόγηση για 
πλήρωσης θέσης 
εργασίας είναι το 
1 έτος. Μετά τη 
συμπλήρωση 
έτους ο φάκελός 
σας διαγράφεται. 
 

 


