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Δήλωση για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων  
στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Extra Line Ε.Π.Ε» 

 

Η εταιρία «Extra Line Ε.Π.Ε.», στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά 

και δυνατότητας κάθε εταιρίας περιορισμένης ευθύνης προς δημοσίευση 

ισολογισμών σε άλλα έντυπα πλην ΦΕΚ & ΓΕΜΗ. να διατηρεί διαδικτυακό 

τόπο (συνδ. αρθρ. 232 και 330 Ν. 4072/2012, δημοσ. σε ΦΕΚ 

86/Α’/11.04.2012), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν το χρήστη της ιστοσελίδας, για την ενάσκηση των 

αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών της. Για τους 

σκοπούς της παρούσας η εταιρία «Εxtra Line Ε.Π.Ε.» αναφέρεται ως 

«υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ). 

Η «Εxtra Line Ε.Π.Ε.» ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων της. Η νομική 

βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παρ. 1, περ. γ’ και ε’ ΓΚΠΔ. 

Σχετικά με την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον 

διαδικτυακό τόπο της «Εxtra Line Ε.Π.Ε.», η νομική βάση είναι η συγκατάθεση 

του χρήστη κατ’ άρθρ. 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των 

δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.   

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην 

εταιρία «Εxtra Line Ε.Π.Ε.» ως υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και 

διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της 

επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος 

εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των 

δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).  
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Mε την παρούσα δήλωση εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης 

εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, κατ’ αρθρ. 12 και 13 ΓΚΠΔ. 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κος. Εμμανουήλ 

Αντ. Εμμανουηλίδης, Δρ.Ν. Δικηγόρος Αρείου Πάγου (ΑΜ ΔΣΕδ 202) -

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΑΜ ΥπΔ/νης 182), Μεταδιδακτορικός 

Ερευνητής Νομικής ΑΠΘ,  κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πολυτεχνείου, αρ. 21, 

Τ.Κ. 54626, και εδρεύων στην Αριδαία, οδός 4ης Νοεμβρίου, αρ. 3, Τ.Κ. 58400, 

Αριδαία, τηλ. 2310650068 & 2384028400, info@sinigoros.com. 

 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

 

 

 

Εμμανουήλ Αντ. Εμμανουηλίδης 
Δικηγόρος Αρείου Πάγου (A.M. 202 Δ.Σ.Εδ.)  

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (Α.Μ. 182 Υπ. Δ/νης) – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων D.P.O. 
 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Θεσσαλονίκης, Δρ.Ν., Μ.Δ.Ε.  

Πολυτεχνείου 21, 6ος ορ., Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310650068 
4ης Νοεμβρίου 3, 3ος ορ., Τ.Κ. 58400, Αριδαία, τηλ. 2384028400 

Σανταρόζα 3, Τ.Κ. 10564, 2ος ορ., Αθήνα τηλ. 6947378996 
info@sinigoros.com / www.sinigoros.com 

Α.Φ.Μ. 135761209, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας 

 


