ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε
περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την
εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Ορισμοί
Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, πρέπει να διευκρινιστούν οι παρακάτω όροι:
Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα ζωντανό
φυσικό πρόσωπο το οποίο δύναται να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω
αναφοράς σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως σε όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα
θέσης, επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους
παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Επεξεργασία δεδομένων, σε σχέση με πληροφορίες ή δεδομένα, σημαίνει συλλογή,
καταγραφή ή κατοχή των πληροφοριών ή των δεδομένων ή διεξαγωγή οποιασδήποτε
πράξης ή σειράς πράξεων στις πληροφορίες ή τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων:
α) της οργάνωσης, της προσαρμογής ή της τροποποίησης των πληροφοριών ή των
δεδομένων, (β) της ανάκτησης, διαβούλευσης ή χρήσης των πληροφοριών ή των
δεδομένων, (γ) της κοινολόγησης των πληροφοριών ή των δεδομένων με διαβίβαση,
διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης ή (δ) της συσχέτισης, του συνδυασμού, του
αποκλεισμού, της διαγραφής ή καταστροφής των πληροφοριών ή των δεδομένων .
Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας
Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΠΔ) και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες
βασικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα
υποκείμενα των δεδομένων.
β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται
σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Η

περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος,
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με
τους αρχικούς σκοπούς.
γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
δ) ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα.
ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των
δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά,
με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
ζ) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας
των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ατομικά Δικαιώματα

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων
Δικαίωμα
ενημέρωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται
για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών του δεδομένων

Δικαίωμα
πρόσβασης

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από
την ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε επιβεβαίωση για το
κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το
δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή .

Δικαίωμα
διόρθωσης

Το Υποκείμενο Δεδομένων μπορεί να ζητήσει και η ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε θα διασφαλίσει ότι χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών
ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω
συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα
διαγραφής

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από
την ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε τη διαγραφή των
Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα
περιορισμού
της
επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από
την ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε να περιορίσει τις
δραστηριότητες επεξεργασίας της μόνο σε συγκεκριμένους
σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα
εναντίωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται,
ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την
ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν η ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε καταδείξει επιτακτικούς και
νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν
των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του
υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη
φορητότητα των
δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία
έχει παράσχει στην ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε,
σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει
τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς
αντίρρηση από την ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε στην
οποία παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα
απόκτησης
ανθρώπινης
παρέμβασης

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην
υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που
το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα και
διευκολύνει τα υποκείμενα των δεδομένων στην άσκησή τους.
Λογοδοσία και διακυβέρνηση
Σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
έχει υιοθετήσει πολιτικές και μέτρα προκειμένου να επιτύχει συμμόρφωση με όλες
τις ισχύουσες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων, αλλά και να διασφαλίσει ότι η
συμμόρφωση μπορεί να αποδειχθεί επαρκώς. Για το σκοπό αυτό, η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε:
•
•

•
•
•
•

Εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει και να
αποδείξει τη συμμόρφωση.
Έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει ένα Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, των
Διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων υποκειμένων δεδομένων και διαχείρισης
τυχόν πραγματικών ή πιθανών παραβιάσεων δεδομένων, της Πολιτικής Ασφάλειας
Πληροφοριών, της εκπαίδευσης του προσωπικού, των εσωτερικών ελέγχων των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας και της τακτικής επανεξέτασης των εσωτερικών
πολιτικών και διαδικασιών που εμπεριέχουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
Διατηρεί σχετική τεκμηρίωση σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας σε
οργανωμένο και συνεχώς ενημερωμένο αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
Εφαρμόζει μέτρα και πολιτικές που πληρούν τις αρχές της προστασίας δεδομένων
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.
Εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και, όπου ενδείκνυται, εφαρμόζει
μέτρα όπως ψευδωνυμοποίηση ή κρυπτογράφηση, δημιουργώντας και βελτιώνοντας
συνεχώς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Διενεργεί Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, όπου
ενδείκνυται.δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Συμβάσεις
Κάθε τρίτος που ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα απαιτείται να συμβληθεί μέσω γραπτής σύμβασης με την ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε, όταν ενεργεί

ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ευθύνεται για τη συμμόρφωσή της
με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει
να ορίσει μόνο Εκτελούντες την Επεξεργασία που μπορούν να παρέχουν «επαρκείς
εγγυήσεις» ότι θα τηρηθούν οι απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ότι τα
δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προστατεύονται.
Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού
Κάθε δραστηριότητα της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε που εμπεριέχει
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την προστασία δεδομένων και
την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε κάθε βήμα. Αυτό περιλαμβάνει εσωτερικά μέτρα,
ανάπτυξη προϊόντων, ανάπτυξη λογισμικού, συστήματα πληροφορικής και πολλά άλλα.
Περαιτέρω, μόλις αναπτυχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, οι αυστηρότερες ρυθμίσεις
απορρήτου θα πρέπει να ισχύουν εξ ορισμού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε
Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”), κατά τη
λήψη προσφορών στο πλαίσιο αξιολόγησης πιθανής συνεργασίας σας με την Εταιρεία
ή εκτέλεσης ήδη υφιστάμενης εμπορικής σύμβασης, συλλέγει και διατηρεί τα εξής
δεδομένα:
-

Επωνυμία εταιρείας
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, fax, email)
Στοιχεία ατόμων επικοινωνίας
ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα
Τραπεζικά στοιχεία (IBAN, δικαιούχος)
Οικονομικά στοιχεία εταιρείας, Θέση εταιρείας στην αγορά

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο εξέτασης πιθανής συνεργασίας μας
(αξιολόγηση προσφορών) ή για τους σκοπούς εκτέλεσης των μεταξύ μας συμβάσεων,
εάν είστε υφιστάμενος πελάτης της Εταιρείας. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία
σας αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:
2.1. Συμβατικές υποχρεώσεις
Στο πλαίσιο της εμπορικής μας συναλλαγής, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και
αποθηκεύουμε τα στοιχεία που μας δίνετε και τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη
και την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία
σας για τη δημιουργία καρτέλας πελάτη στο πλαίσιο τήρησης μητρώου πελατών από
την Εταιρεία, την καταχώρηση και εκτέλεση των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση
επιστροφών εμπορευμάτων, καθώς και τη διαχείριση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων
οφειλών σας προς την Εταιρεία.
2.2 Βελτίωση ποιότητας προϊόντων & εξυπηρέτηση πελατών
Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να διενεργήσουμε
έρευνες αξιολόγησης ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας μας, καθώς και ελέγχους
ποιότητας των προϊόντων μας. Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε ειδικά ερωτηματολόγια
προς συμπλήρωση, ώστε να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις και να μπορέσουμε να
εξάγουμε στατιστικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η ανωνυμία σας, εκτός αν
οικειοθελώς επιλέξετε να καταγράψετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας στο σχετικό
ερωτηματολόγιο. Για τον ίδιο σκοπό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία, τα οποία μας δίνετε,
στο πλαίσιο λειτουργίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης παραπόνων/
αιτημάτων.
2.3 Διαδικασίες εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας
Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο διαδικασιών εσωτερικής υποβολής
εκθέσεων/αναφορών της Εταιρείας για την παρακολούθηση των πωλήσεων και την
ανάπτυξη του δικτύου μας.

2.4 Ενημέρωση πελατών
Στο πλαίσιο της εμπορικής μας συνεργασίας, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που μας έχετε
δώσει, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τους νέους τιμοκαταλόγους ή να σας
αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό της εταιρείας μας. Μετά το τέλος της συνεργασίας
μας δεν θα λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό από την Εταιρεία, εκτός κι αν δώσετε τη
συναίνεση σας για τη λήψη αυτού.
2.5 Νόμιμες Υποχρεώσεις & Αξιώσεις
Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες
αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που
απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε
Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”), κατά τη λήψη
προσφορών στο πλαίσιο αξιολόγησης πιθανής συνεργασίας μας ή σε μεταγενέστερο
στάδιο κατά την εκτέλεση ήδη υφιστάμενης εμπορικής σύμβασης, συλλέγει και διατηρεί
τα εξής δεδομένα:
-

Επωνυμία εταιρείας
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, fax, email)
Στοιχεία ατόμων επικοινωνίας
ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα
Τραπεζικά στοιχεία (IBAN, δικαιούχος)

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο εξέτασης πιθανής συνεργασίας μας
(αξιολόγηση προσφορών) ή για τους σκοπούς εκτέλεσης των μεταξύ μας συμβάσεων,
εάν είστε υφιστάμενος προμηθευτής της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.
Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

2.1. Συμβατικές υποχρεώσεις
Στο πλαίσιο της εμπορικής μας συναλλαγής, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και
αποθηκεύουμε τα στοιχεία που μας δίνετε και τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη
και την εκτέλεση των μεταξύ ημών συναφθεισών εμπορικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για τη δημιουργία καρτέλας προμηθευτή στο πλαίσιο
τήρησης μητρώου προμηθευτών από την Εταιρεία, καθώς και τη παρακολούθηση και
διαχείριση συμφωνιών υπολοίπου.
2.2 Νόμιμες Υποχρεώσεις & Αξιώσεις
Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες
αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που
απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι
εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας
παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, ή/και διενεργούν
ελέγχους στην Εταιρεία στο πλαίσιο των νομικών μας υποχρεώσεων, οι οποίες
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για δέκα (10) έτη από τη λήξη ισχύος της
συναφθείσας σύμβασης με την Εταιρεία, μετά την πάροδο των οποίων, τα στοιχεία
σας θα διαγράφονται. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης πιθανής συνεργασίας μας, θα
διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για διάστημα δύο (2) ετών από την τελευταία επικοινωνία
μας.

5. Τα δικαιώματά σας
Η Εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:
•
•
•
•
•

πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια
δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες
και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο
για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς,
φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει
σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή
τους σε τρίτο που θα ορίσετε,

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά
σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα
κάτωθι στοιχεία:
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
ΘΕΣΗ: ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ
33200, ΓΑΛΑΞΙΔΙ
email: dataprotection@gmf-sa.gr

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να
προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

