Αγαπητέ Συνεργάτη,
Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τέθηκε σε
εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό το νομικό πλαίσιο επιβάλλει την
ενημέρωση των υποκειμένων, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε συλλογή και
επεξεργασία.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω
αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, επίθετο, e-mail κλπ.
Τα δικά σας Προσωπικά Δεδομένα, ήτοι όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο,
τέθηκαν εκουσίως στη διάθεση της εταιρίας μας, μέσω καταχώρισης στην εφαρμογή akritas chroma
plus, ώστε η εταιρία μας να τα επεξεργάζεται (συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί,
μεταβάλλει κλπ.), προκειμένου να σας στέλνει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της, ενημερώσεις
σχετικά με εκδηλώσεις της, newsleter κλπ. Με την καταχώριση των ανωτέρω προσωπικών σας
δεδομένων παρέχετε στην ΑΚΡΙΤΑΣ τη ρητή συγκατάθεση σας, να τα τηρεί με σκοπό την
επικοινωνία μαζί σας με διάφορους τρόπους και μέσα.
Μπορείτε ωστόσο να αρνηθείτε τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την ΑΚΡΙΤΑΣ για τους
ανωτέρω σκοπούς, οποτεδήποτε, είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@akritas.gr, είτε πατώντας στο σχετικό πεδίο «unsubscribe» στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο
που θα λάβετε από την ΑΚΡΙΤΑΣ. Με αυτήν την ενέργεια, η ΑΚΡΙΤΑΣ θα σταματήσει να
χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας και θα τα διαγράψει από τα συστήματά της, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε
τις υπηρεσίες της ΑΚΡΙΤΑΣ που απαιτούν τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτήν.
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την ΑΚΡΙΤΑΣ την πρόσβαση στα
Προσωπικά σας Δεδομένα και τη διόρθωση αυτών σε περίπτωση ύπαρξης ανακρίβειας.
Αν πιστεύετε ότι η ΑΚΡΙΤΑΣ δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλετε
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

