Για τθν εταιρεία EXTRALINE ο ςεβαςμόσ και θ προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων
αποτελεί δζςμευςθ. Κατανοοφμε και λαμβάνουμε ςοβαρά υπόψθ το γεγονόσ ότι κζλετε να
είςτε ενιμεροι και ενδιαφζρεςκε για τα προςωπικά ςασ δεδομζνα.
Η παροφςα Διλωςθ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων περιγράφει τα δεδομζνα που θ
εταιρεία ςυλλζγει για εςάσ, πϊσ τα χρθςιμοποιοφμε και τα προςτατεφουμε, κακϊσ και τισ
επιλογζσ που ζχετε ςχετικά με τον τρόπο που χρθςιμοποιοφμε τα δεδομζνα αυτά.

Συλλογή και επεξεργαςία προςωπικών δεδομζνων
Προςωπικά ςασ δεδομζνα ςυλλζγονται, μζςω ςυμπλιρωςθσ καταςτάςεων ι αποςτολισ
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων, μόνο εφόςον μασ τα χορθγιςτε εςείσ, για παράδειγμα ςτο
πλαίςιο παραγγελίασ προϊόντων ι αιτιματοσ ι ερωτιματόσ ςασ αναφορικά με αυτά. Η
βάςθ δεδομζνων και το περιεχόμενό τθσ παραμζνουν ςτθν εταιρεία μασ και τουσ
επεξεργαςτζσ δεδομζνων ι ςτουσ servers που ενεργοφν για λογαριαςμό μασ. Ενδζχεται να
αποκαλφψουμε τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ ςε τρίτουσ όπωσ επίςθμουσ φορείσ και
εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ μασ, αν κρίνουμε πωσ είναι απαραίτθτο για (i) τθ
ςυμμόρφωςθ με ςχετικοφσ νόμουσ, διαταγζσ και νομοκεςίεσ (ii) να κζςουμε ςε ιςχφ τουσ
όρουσ χριςθσ που ζχουμε για τουσ πελάτεσ μασ ι άλλεσ ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ (iii) να
προςτατζψουμε τθν περιουςία και τα δικαιϊματα μασ κακϊσ και των πελατϊν και άλλων
(π.χ. από τυχόν ενζργειεσ απάτθσ). Διαςφαλίηουμε τον ζλεγχο και τθν ευκφνθ για τθ χριςθ
των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων που μασ κοινοποιείτε.

Σκοπόσ ςυλλογήσ και Διατήρηςη Δεδομζνων
Τα δεδομζνα που ςυλλζγουμε χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για το ςκοπό για
τον οποίο ζχετε δϊςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ, εκτόσ αν επιβάλλεται διαφορετικά από το
νόμο. Διατθροφμε προςωπικά ςασ δεδομζνα για όςο χρονικό διάςτθμα χρειάηεται για τθν
εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίον μασ τα παρείχατε ι για όςο χρονικό διάςτθμα μασ
δϊςατε τθ ςυγκατάκεςι ςασ , εκτόσ εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Πώσ χρηςιμοποιοφμε τισ πληροφορίεσ ςασ
Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ για τουσ ακόλουκουσ γενικοφσ ςκοποφσ,
εφόςον μασ ζχετε δϊςει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι ςασ:

•Για τθν ολοκλιρωςθ παραγγελιϊν: Όταν κάνετε μια παραγγελία για προϊόντα ι υπθρεςίεσ
χρθςιμοποιοφμε τισ πλθροφορίεσ ςασ για να επεξεργαςτοφμε τθ ςυναλλαγι, να
ολοκλθρϊςουμε τθν παραγγελία ςασ και να ςασ παρζχουμε τισ υπθρεςίεσ που ζχετε
παραγγείλει.
•Για να απαντιςουμε ςε ερωτιματά ςασ: Προκειμζνου να επεξεργαςτοφμε το αίτθμά ςασ,
ενδεχομζνωσ ζνα μζλοσ του τμιματοσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν μασ να ζρκει ςε επικοινωνία
μαηί ςασ μζςω email, τθλεφϊνου, ι με κάποιο άλλο τρόπο.

Αςφάλεια των προςωπικών ςασ δεδομζνων
Αναγνωρίηουμε τθ ςθμαςία τθσ προςταςίασ όλων των προςωπικϊν ςασ πλθροφοριϊν και
χρθςιμοποιοφμε τα κατάλλθλα εργαλεία για να τισ προςτατεφςουμε. Για παράδειγμα, μόνο
εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι επιτρζπεται να ζχουν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ
δεδομζνα και μόνο για τισ λειτουργίεσ που επιτρζπει θ επιχείρθςθ. Προκειμζνου να
προςτατεφςουμε τισ πλθροφορίεσ που αποκθκεφονται ςτο ςφςτθμά μασ, ζχουμε
εφαρμόςει
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τθσ
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κρυπτογράφθςθσ δεδομζνων και των τοίχων προςταςίασ, ϊςτε να μθν μποροφν μθ
εξουςιοδοτθμζνα άτομα να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ ςασ.

Δικαίωμα Πρόςβαςησ, Διόρθωςησ, Διαγραφήσ και Ανάκληςησ Συγκατάθεςησ
Ωσ Υποκείμενο των Δεδομζνων ζχετε δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα
που επεξεργάηονται από τθν Εταιρεία μασ κακϊσ και το δικαίωμα να αιτθκείτε τθν
διόρκωςθ τυχόν ανακριβϊν δεδομζνων που ςασ αφοροφν (αρκρ. 15 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679). Ζχοντασ υπόψθ τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ που πραγματοποιείται από τθν
Εταιρεία μασ ςτα πλαίςια τθσ μεταξφ μασ ςυμβατικισ ςχζςθσ, μπορείτε επίςθσ να
απαιτιςετε τθ ςυμπλιρωςθ ελλιπϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, μεταξφ άλλων
μζςω ςυμπλθρωματικισ διλωςισ ςασ προσ τθν Εταιρεία μασ (άρκ. 16 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679).


Δικαίωμα πρόςβαςησ ‐ Ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα που χειριηόμαςτε. Ζχετε επίςθσ το δικαίωμα να λαμβάνετε οριςμζνεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με το τι κάνουμε τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. Οι
πλθροφορίεσ αυτζσ παρζχονται ςτο παρόν ζγγραφο.



Δικαίωμα διόρθωςησ ‐ Υπό οριςμζνεσ περιςτάςεισ, ζχετε το δικαίωμα να
διορκϊςετε τα ανακριβι δεδομζνα ςασ προςωπικοφ χαρακτιρα και να

ςυμπλθρϊςετε ελλιπι δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. Παρακαλοφμε λάβετε
υπόψθ ςασ ότι ενδζχεται να μθν είμαςτε ςε κζςθ να διορκϊςουμε τα ανακριβι
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που μασ δϊςατε και ότι ενδζχεται να επιβλθκεί
χρζωςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ αλλαγι.


Δικαίωμα διαγραφήσ ‐ Υπό οριςμζνεσ περιςτάςεισ, δικαιοφςτε τθ διαγραφι των
δεδομζνων ςασ προςωπικοφ χαρακτιρα. Πρόκειται για το επονομαηόμενο
«δικαίωμα ςτθ λικθ».



Δικαίωμα περιοριςμοφ επεξεργαςίασ ‐ Υπό οριςμζνεσ περιςτάςεισ, δικαιοφςτε να
περιορίςετε τον τρόπο που χρθςιμοποιοφμε τα δεδομζνα ςασ προςωπικοφ
χαρακτιρα.



Δικαίωμα φορητότητασ των δεδομζνων ‐ Δικαιοφςτε να λάβετε τα δεδομζνα ςασ
προςωπικοφ χαρακτιρα (ι να ςταλοφν τα δεδομζνα ςασ προςωπικοφ χαρακτιρα
απευκείασ ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ δεδομζνων) ςε δομθμζνθ, ευρζωσ
χρθςιμοποιοφμενθ και μθχαναγνϊςιμθ μορφι από εμάσ.



Δικαίωμα εναντίωςησ ‐ Ζχετε το δικαίωμα να αντιταχκείτε ςε οριςμζνουσ τφπουσ
χειριςμοφ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που εφαρμόηουμε. Αυτό ιςχφει για
όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ μασ που βαςίηονται ςτο «ζννομο ςυμφζρον» μασ.

Τζλοσ, ζχετε επίςθσ το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι
προςταςίασ δεδομζνων.

Επικοινωνία για ερωτήςεισ ή ςχόλια
Εάν ζχετε ερωτιςεισ ι ςχόλια ςχετικά με τθν παροφςα πολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων ι εάν κεωρείτε ότι δεν ζχουμε ακολουκιςει τισ αρχζσ που ορίηονται ςε αυτι,
παρακαλοφμε να μασ ςτείλετε email ςτο info@extraline.gr ι να χρθςιμοποιιςετε τα
παρακάτω ςτοιχεία:
Τθλζφωνο: 2310-590400, κ. Φϊτογλου Παναγιϊτθσ

Τροποποιήςεισ τησ πολιτικήσ προςταςίασ προςωπικών δεδομζνων
Σε περίπτωςθ που αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριηόμαςτε τα δεδομζνα ςασ
προςωπικοφ χαρακτιρα κα ενθμερϊςουμε αμζςωσ τθν παροφςα πολιτικι απορριτου και
κα τθ δθμοςιεφςουμε ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρείασ.
Τελευταία ενθμζρωςθ: 03/12/2018

