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Στην εταιρεία ΠΑΡΑΜΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το
γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά
δεδομένα που η εταιρεία συλλέγει για λογαριασμό σας, πώς χρησιμοποιούμε και
προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον
τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την
πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε.
1. Ποιοι είμαστε;
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή αεροσυμπιεστών και συστημάτων
πεπιεσμένου αέρα . Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
στους καταναλωτές μέσω του διευρυμένου δικτύου πωλήσεων-service εντός Ελλάδας
αλλά και στο εξωτερικό.

2.Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με σκοπό την τιμολόγηση και
ενδεχόμενη μεταφορά της παραγγελίας. Αν η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα,
η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δεδομένα που είναι συναφή και
κατάλληλα, στην συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία θα εκτελέσει τη μεταφορά και θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.Η παροχή των παραπάνω προσωπικών
δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Ωστόσο η μη παροχή των
δεδομένων τα οποία χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά για την πραγματοποίηση της
πώλησης, μεταφοράς ή παροχής της υπηρεσίας ενδεχομένως εμποδίζει την εκ μέρους μας
παροχή .

3.Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους
οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των
υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι
τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή
άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για
λογαριασμό μας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών
σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως
τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω
σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ή
άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως
άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, με εξαίρεση
την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων
των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.
4.Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι
συναφή και κατάλληλα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
Α)Για την τιμολόγηση της παραγγελίας.

Β)Για τη μεταφορά της παραγγελίας όποτε αυτό ζητηθεί.
Γ)Για την ανάλυση μέσω διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή εξατομικευμένων
προσφορών.
Δ)Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη
για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την
εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ε)Στην περίπτωση των εργαζομένων μας, για σκοπούς μισθοδοσίας.

5.Πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για την
εξασφάλιση και των δύο μερών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την νομική βάση της εκάστοτε σχέσης μεταξύ συναλλασσόμενου και εταιρείας.

6.Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να
προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία
ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους τους οποίους χρειάζεται
να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που
επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της
εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών
σας δεδομένων
7.Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετέ τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις
ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
Α). Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε,
καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
Β).Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα
διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
Γ).Δικαίωμα αντιτάξεως στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν
υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση
στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για
σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Δ).Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο
σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των
δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος

προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
Ε)Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη
συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
ΣΤ)Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προυποθέσεις που ορίζει η σχετική
κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων.
Ζ)Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα
ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό
συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Η)Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
Θ)Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία
είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης
επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).
8.Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αποστέλλοντας email info@paramina.gr με την ένδειξη Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
9.ΠληροφορίεςΈκδοσης - Αλλαγές και Ενημερώσεις
Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 06-06-2018.
Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη
και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα
Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας
www.paramina-compressors.com προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και
ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση,
είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή.

