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1. Εισαγωγή
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που
συλλέγει για τους εν δυνάμει, τους τρέχοντες και τους πρώην εργαζομένους της για σκοπούς διαχείρισης και διοίκησης
προσωπικού, καθώς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δραστηριότητάς της και των εννόμων συμφερόντων της.
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων
a) εργαζομένων,
b) συνεργατών και προμηθευτών και των υπαλλήλων τους, τέως και νυν,
c) φυσικών προσώπων πελατών και των υπαλλήλων ή συνεργατών των εν γένει πελατών, τέως και νυν,
d) εν δυνάμει, τρεχόντων και τέως πελατών, των υπαλλήλων αυτών και των πάσης φύσεων συνεργατών και φυσικών
προσώπων, στα οποία απευθύνονται οι διαδικασίες προώθησης προϊόντων και επικοινωνίας,
e) των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.hatzopoulos.gr,
f) των επισκεπτών των εγκαταστάσεων της Α. Χατζόπουλος Α.Ε.
και στην επεξεργασία αυτών με οποιαδήποτε μορφή — προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.
Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε και να λάβετε πλήρη γνώση του
περιεχομένου αυτής και των δικαιωμάτων που έχετε.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς
επίσης και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού,
κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή ή ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής η οποία θα
τροποποιηθεί αναλόγως και θα σας κοινοποιηθεί εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και
ενημέρωσης της παρούσας.

2. Τα προσωπικά σας δεδομένα– Τι είναι;
«Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
(«υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό
ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω
φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να
ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει
στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Ποιοι είμαστε
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα που συλλέγει, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 1.
Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της
επεξεργασίας αυτών.
3. 1 Προσωπικά δεδομένα για την ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει αναθέσει τη φιλοξενία και υποστήριξη της ιστοσελίδας της στην εταιρία Social Mind, η οποία
επέχει θέση εκτελούντα την επεξεργασία, ως προς την παρεχόμενη από αυτήν υπηρεσία, με ότι συνεπάγεται αυτό για τις
υποχρεώσεις των μερών.

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς
και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.
Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο
προς τους σκοπούς αυτούς. Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και
όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται. Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά
τους ή για την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας. Διατηρεί

τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή
τους. Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας, ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
την προστασία τους.
Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού και για
σκοπούς που συνδέονται με τη δραστηριότητα και τα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, αλλά και των εργαζομένων της.
Ειδικότερα, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω νόμιμους, διαφανείς και
καταγεγραμμένους επιμέρους σκοπούς:
4.1 Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων
1) Διαδικασίες στα πλαίσια του εργατικού δικαίου ή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπως είναι οι
διαδικασίες πρόσληψης, διαδικασίες Μισθοδοσίας, τήρηση Ιατρικού Μητρώου, χορήγηση αδειών ασθενείας
(αναρρωτικές), εργατικά ατυχήματα, ταξίδια και εξοδολόγια ή δάνεια εργαζομένων.
2) Διαδικασίες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια), λόγω της φύσης της δραστηριότητας της
εταιρίας και των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται (ενδεικτικά, food safety reports, έλεγχοι και
αναφορές εισόδου και εξόδου σε χώρους παραγωγής και εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικά θέματα)
3) Εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων.
4) Τήρηση στοιχείων και αρχείων στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών, συστημάτων ελέγχου και ποιότητας της
εταιρίας και των μέτρων ασφαλείας, ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και
της ασφάλειας στις διαδικασίες παραγωγής και καθημερινής λειτουργίας εν γένει.
5) Χρήση μέσων ελέγχου και παρακολούθησης (κάμερες, κλειστά κυκλώματα, έλεγχοι εισόδου και εξόδου).
6) Κατάλογοι επικοινωνίας.
7) Διαδικασίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
8) Οργάνωση διαδικασιών αιμοδοσίας (λήψης και δωρεάς αίματος).
9) Οργάνωση διαδικασιών εξετάσεων υγείας του προσωπικού (προαιρετικά).
10) Τήρηση μητρώου και αρχείων σε σχέση με συμβόλαια ομαδικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης που
πραγματοποιεί η εταιρία για τους εργαζομένους της.
11) Τήρηση αρχείων για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ή εθελοντικές δράσεις της εταιρίας.
12) Τήρηση και χρήση αρχείου φωτογραφιών και βίντεο από εκδηλώσεις/events για λόγους εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας.
13) Τήρηση αρχείων για λόγους εσωτερικής επικοινωνίας και ενίσχυσης εργασιακών σχέσεων (δώρα γενεθλίων,
επιπρόσθετες παροχές, γνωριμία νέων συνεργατών).
4.2 Προσωπικά δεδομένα προμηθευτών και συνεργατών
1) Χρήση Συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning), όπου καταχωρούνται συμβάσεις, αγορές/προμήθειες,
πληρωμές, για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και εκπλήρωσης των απαραίτητων φορολογικών και πάσης
φύσεως υποχρεώσεων.
2) Διαδικασίες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια), λόγω της φύσης της δραστηριότητας της
εταιρίας και των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται (ενδεικτικά, αναφορές ασφάλειας
τροφίμων, έλεγχοι και αναφορές εισόδου και εξόδου σε χώρους παραγωγής και εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικά
θέματα).
3) Τήρηση στοιχείων και αρχείων στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών, συστημάτων ελέγχου και ποιότητας της
εταιρίας και των μέτρων ασφαλείας, ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και
της ασφάλειας στις διαδικασίες παραγωγής και καθημερινής λειτουργίας εν γένει.

4)
5)
6)

Χρήση μέσων ελέγχου και παρακολούθησης (κάμερες, κλειστά κυκλώματα, έλεγχοι εισόδου και εξόδου).
Αρχείο συμφωνητικών συνεργασίας.
Διαδικασίες που αφορούν την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία της
εταιρίας.

4.3 Προσωπικά δεδομένα πελατών
1) Χρήση Συστημάτων Enterprise Resource Planning (ERP), όπου καταχωρούνται συμβάσεις, παραγγελίες, πωλήσεις,
πληρωμές, για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και εκπλήρωσης των απαραίτητων φορολογικών και πάσης
φύσεως υποχρεώσεων.
2) Διαδικασίες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια), λόγω της φύσης της δραστηριότητας της
εταιρίας και των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται (ενδεικτικά, αναφορές ασφάλειας
τροφίμων, έλεγχοι και αναφορές εισόδου και εξόδου σε χώρους παραγωγής και εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικά
θέματα).
3) Καταχώρηση αιτημάτων, προβλημάτων ή παραπόνων πελατών.
4) Εσωτερικές αναφορές παρακολούθησης πελατών και συμβάσεων.
5) Τήρηση αρχείου προσώπων επικοινωνίας για επιτάχυνση διαδικασιών στα πλαίσια εκτέλεσης των συμβάσεων.
6) Όλες οι διαδικασίες που αφορούν την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τις δημόσιες σχέσεις και την
επικοινωνία της εταιρίας.
4.4 Προσωπικά δεδομένα για μάρκετινγκ και επικοινωνία
1) Χρήση email/newsletter για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις.
2) Τήρηση αρχείου επαφών του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας για προσέλκυση και επικοινωνία με πελάτες.
3) Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management – CRM).
4) Τήρηση ιστοσελίδας.
5) Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
6) Τήρηση αρχείου ερωτηματολογίων, αξιολογήσεων και παρουσιολογίων, από εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και δράσεις
της εταιρίας.
7) Αρχείο έρευνας ικανοποίησης πελατών, αξιολόγησης υπηρεσιών και βελτίωσης ή διαπίστωσης αναγκών.
8) Τήρηση αρχείου φωτογραφιών και βίντεο από εκδηλώσεις παρουσιάσεις και δράσεις της εταιρίας.
4.5 Προσωπικά δεδομένα για την ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr
Η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον τα παρέχετε εκούσια και με την επίσκεψή σας σε αυτήν ή
αξιοποιώντας κάποια από τις δυνατότητες που αυτή παρέχει.
Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες,
όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου
που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον
υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση
συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι
οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή
(browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους
διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της συλλέγει
αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε
ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της.

Ο επισκέπτης της μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε
είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης
cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την
χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Ακολουθεί, προς πλήρη ενημέρωσής σας, λίστα με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας.

Ονομασία cookies

Cookies που τα
ονόματά τους ξεκινούν
από _ut* και _ga, _gid,
_gat, AMP_TOKEN,
_ga_exp,_gac_*.

Πάροχος cookies

Google Analytics,
Google AdWords,
Google
DoubleClick,
Google Optimize

Σκοπός

Αναλυτικές πληροφορίες
και αναμενόμενος χρόνος
ζωής

Πρόκειται για web analytics cookies τα οποία
παρέχει η Google Inc. Χρησιμοποιούνται για
να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου από
τους επισκέπτες.
Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων των
επισκεπτών αυτής (π.χ. χώρα προέλευσης,
χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα). Επίσης
τα cookies αυτά ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν
επιθυμητή και προσωποποιημένη
διαφημιστική εμπειρία στον κάθε χρήστη.

Πολιτική απορρήτου για τις
υπηρεσίες Google Analytics
και DoubleClick/AdWords.

PHPSESSID

Διατηρεί το session id του χρήστη.

Διαγράφεται όταν κλείνετε
το πρόγραμμα περιήγησης
ιστού.

language

Διατηρεί την γλώσσα που έχει επιλέξει ο
χρήστης ώστε κάθε σελίδα την οποία
επισκέπτεται να ανοίγει κατευθείαν στην
επιλεγμένη γλώσσα χωρίς να χρειάζεται
αλλαγή κάθε φορά.

150 ημέρες

Χατζόπουλος

Αν στην ιστοσελίδα περιληφθούν (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων
τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.
Η ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες για
λόγους στατιστικούς χρησιμοποιώντας τα Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης των
Google Analytics, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη δική τους σχετική πολιτική.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτήν, η ιστοσελίδα δεν συλλέγει τα προσωπικά
δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, email), αλλά αυτά μεταφέρονται σε εταιρικό email της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και

χρησιμοποιούνται προς απάντηση του αιτήματός σας αποκλειστικά. Για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία (π.χ. ενημερώσεις,
newsletter), θα ζητηθεί ξεχωριστά η συγκατάθεσή σας. Προκειμένου να υποβάλλετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας,
παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική ενότητα.
4.6 Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
Έχετε τη δυνατότητα αποστολής των βιογραφικών σας στην Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. Η αποστολή του βιογραφικού σας, μπορεί
να γίνει σε έντυπη μορφή, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@hatzopoulos.gr. Υποβάλλοντας το βιογραφικό σας
με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή από την Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτό, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε κάθε σχετική διαδικασία ή ενότητα.
Ο χρόνος τήρησης του βιογραφικού σας είναι 5 έτη από την αποστολή του, σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια διαγράφεται. Σε
περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας νωρίτερα, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί με τη σχετική δήλωση
ανάκλησης.

5. Νομική βάση της επεξεργασίας
5.1 Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων
Για τους σκοπούς 1 και 2 (Ενότητα 0), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι έννομη υποχρέωση: H επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, δηλαδή
με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων θα υπάρξει
παραβίαση της νομοθεσίας και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας, αλλά και η ελλιπής
εξυπηρέτηση των πελατών. H έννομη υποχρέωση προκύπτει από το σύνολο της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εμπλουτίζεται, τροποποιείται ή διευκρινίζεται από επιμέρους διατάξεις,
εγκυκλίους και ΠΟΛ. Επίσης προκύπτει από νομοθεσία εγχώρια και της ευρωπαϊκής ένωσης, που επιβάλλει συγκεκριμένα
μέτρα ελέγχου και ασφαλείας, λόγω της φύσης του αντικειμένου της εταιρίας. Στις παραπάνω μορφές επεξεργασίας
περιλαμβάνονται και κατηγορίες ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων τόσο της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. όσο και δικής σας, στον
τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
Για τους σκοπούς 3-7 (Ενότητα 0), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ή
τρίτων προσώπων (πελατών και εργαζομένων): Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Ειδικότερα, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επενδύει στο
ανθρώπινο δυναμικό της και σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Για το λόγο αυτό ενισχύει τις γνώσεις και την κατάρτιση των
εργαζομένων της, ώστε να αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παροχή των υπηρεσιών της και στην
εξυπηρέτηση των πελατών της και να αξιοποιεί τα προσόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα στοχεύει στην
ικανοποίηση των εργαζομένων της και στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος.
Περαιτέρω, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται σε ένα χώρο που συνδέεται με αυξημένες απαιτήσεις σε ότι αφορά,
θέματα ασφάλειας, ποιότητας και ελέγχων. Έχει δημιουργήσει ένα πελατολόγιο που συμπεριλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Στόχος της είναι η
δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή
ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η ελαχιστοποίηση του
αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το
δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους. Για το λόγο αυτό λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζει συστήματα ISO
– τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες ως προς τη διοίκηση και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της και τα προϊόντα

της, ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα. Στα πλαίσια των παραπάνω έννομων συμφερόντων
πραγματοποιούνται οι επιμέρους μορφές επεξεργασίας. Η διακοπή των παραπάνω μορφών επεξεργασίας θα σήμαινε,
απώλεια της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας, μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών και μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και ασφάλεια.
Τέλος, για τους σκοπούς 8-13 (Ενότητα 0), η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο με βάση τη
συγκατάθεσή σας και αφού έχετε ενημερωθεί για τους όρους της παρούσας. Στα πλαίσια συμμόρφωσης της εταιρίας με τον
GDPR, επαναλαμβάνεται η διαδικασία λήψης ρητής, έγκυρης και νόμιμης συγκατάθεσης για τους παραπάνω σκοπούς, μέσα
από τη συμπλήρωση σχετικών φορμών. Σημειώνεται ότι για κάθε νέο σκοπό επεξεργασίας που δεν περιλαμβάνεται στις
συγκεκριμένες φόρμες η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα ζητήσει εκ νέου την συγκατάθεσή σας.
5.2 Προσωπικά δεδομένα προμηθευτών και συνεργατών
Για τους σκοπούς 1 και 2 (Ενότητα 0), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι έννομη υποχρέωση: H επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δηλαδή
με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων θα υπάρξει
παραβίαση της νομοθεσίας και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας. H έννομη υποχρέωση
προκύπτει από το σύνολο της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εμπλουτίζεται,
τροποποιείται ή διευκρινίζεται από επιμέρους διατάξεις, εγκυκλίους και ΠΟΛ, ενώ κατά περίπτωση μπορεί να επιβάλλονται
υποχρεώσεις από τη νομοθεσία που διέπει την κάθε σύμβαση. Περαιτέρω η έννομη υποχρέωση σε κάποιες περιπτώσεις
προκύπτει από νομοθεσία εγχώρια και της ευρωπαϊκής ένωσης, που επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας,
λόγω της φύσης του αντικειμένου της εταιρίας.
Για τους σκοπούς 3-5 (Ενότητα 0), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ή
τρίτων προσώπων (πελατών και εργαζομένων): Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ειδικότερα, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επενδύει σε
μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες. Επενδύει στους συνεργάτες της και σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για το
λόγο αυτό αξιολογεί τους συνεργάτες της και διασφαλίζει ότι πληρούν τις κατάλληλες εγγυήσεις.
Περαιτέρω, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται σε ένα χώρο που συνδέεται με αυξημένες απαιτήσεις σε ότι αφορά,
θέματα ασφάλειας, ποιότητας και ελέγχων. Έχει δημιουργήσει ένα πελατολόγιο που συμπεριλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Στόχος της είναι η
δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή
ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η ελαχιστοποίηση του
αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το
δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους. Για το λόγο αυτό λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζει συστήματα ISO
– τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες ως προς τη διοίκηση και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της και τα προϊόντα
της, ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα.
Στα πλαίσια των παραπάνω έννομων συμφερόντων πραγματοποιούνται οι επιμέρους μορφές επεξεργασίας. Η διακοπή των
παραπάνω μορφών επεξεργασίας θα σήμαινε, απώλεια της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας,
μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση και ασφάλεια.
Για τις διαδικασίες που αφορούν την επικοινωνία και το μάρκετινγκ υπάρχει ειδική πολιτική, την οποία μπορείτε να
μελετήσετε προσεκτικά για τους όρους και τα δικαιώματά σας και θα σας κοινοποιηθεί ξεχωριστά, αν και εφόσον σας αφορά.

Σε περίπτωση κάποια νέας μορφής επεξεργασίας που δεν θα καλύπτεται από τα παραπάνω, θα ενημερωθείτε εκ νέου ή θα
ζητηθεί η συγκατάθεσή σας.
5.3 Προσωπικά δεδομένα πελατών
Για τους σκοπούς 1 και 2 (Ενότητα 0), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι έννομη υποχρέωση: H επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δηλαδή
με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων θα υπάρξει
παραβίαση της νομοθεσίας και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας. H έννομη υποχρέωση
προκύπτει από το σύνολο της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εμπλουτίζεται,
τροποποιείται ή διευκρινίζεται από επιμέρους διατάξεις, εγκυκλίους και ΠΟΛ, ενώ κατά περίπτωση μπορεί να επιβάλλονται
υποχρεώσεις από τη νομοθεσία που διέπει την κάθε σύμβαση. Περαιτέρω η έννομη υποχρέωση σε κάποιες περιπτώσεις
προκύπτει από νομοθεσία εγχώρια και της ευρωπαϊκής ένωσης, που επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας,
λόγω της φύσης του αντικειμένου της εταιρίας.
Για τους σκοπούς 3-4 (Ενότητα 0), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ή
τρίτων προσώπων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων
συμφερόντων που επιδιώκει η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ειδικότερα, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επενδύει σε μακροχρόνιες σχέσεις
και συνεργασίες, σε υψηλής αξίας παροχή υπηρεσιών και σε ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες της. Για το λόγο αυτό
επιθυμεί να έχει πλήρη εποπτεία της πορείας των συμβάσεων, να παρακολουθεί τις εργασίες και την ικανοποίηση των
πελατών ανά στάδιο αυτών, να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων της και να βελτιώνεται. Εφαρμόζει για
την επίτευξη των παραπάνω, διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εργασιών που την βοηθούν να μην
επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις και να εφαρμόζεται με ευκολία το σύστημα ISO. Η
διακοπή των παραπάνω μορφών επεξεργασίας θα σήμαινε, μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για τον σκοπό 5 (Ενότητα 0), η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στα πλαίσια εκτέλεσης των επιμέρους
συμβάσεων της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με τους πελάτες της, αφού μέσω της τήρησης αρχείου προσώπων επικοινωνίας
διευκολύνεται το διαδικαστικό κομμάτι των παραδόσεων, παραλαβών και εκτέλεσης των συμβάσεων γενικότερα.
Για τις διαδικασίες που αφορούν την επικοινωνία και το μάρκετινγκ υπάρχει ειδική πολιτική, όπου και μπορείτε να
μελετήσετε προσεκτικά για τους όρους και τα δικαιώματά σας, καθώς σας έχουν κοινοποιηθεί ξεχωριστά. Σε περίπτωση
κάποια νέας μορφής επεξεργασίας που δεν θα καλύπτεται από τα παραπάνω, θα ενημερωθείτε εκ νέου ή θα ζητηθεί η
συγκατάθεσή σας.
5.4 Προσωπικά δεδομένα για μάρκετινγκ και επικοινωνία
Για τους σκοπούς της Ενότητας 0, πλην του 2 και 3 (περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο), η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο με βάση τη ρητή, ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας και αφού
έχετε ενημερωθεί για τους όρους της παρούσας. Στα πλαίσια συμμόρφωσης της εταιρίας με τον GDPR, επαναλαμβάνεται η
διαδικασία λήψης ρητής, έγκυρης και νόμιμης συγκατάθεσης για τους παραπάνω σκοπούς, μέσα από τη συμπλήρωση
σχετικών φορμών, που ρυθμίζουν τις επιμέρους ενέργειες και δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι για κάθε νέο σκοπό
επεξεργασίας που δεν περιλαμβάνεται στις συγκεκριμένες φόρμες η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα ζητήσει εκ νέου την
συγκατάθεσή σας.
Για την τήρηση αρχείου επαφών από το τμήμα πωλήσεων, προκειμένου να γίνεται η επικοινωνία με εν δυνάμει, τέως και νυν
πελάτες, καθώς και για την χρήση συστήματος διαχείρισης πελατών, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα
συμφέροντα της εταιρίας, καθώς πρόκειται για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία (κυρίως σε ιστοσελίδες), ή δεδομένα που έχουν

παραχωρηθεί στα πλαίσια υπάρχουσας συνεργασίας. Σε περίπτωση που αυτά τα δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
για κάποιον άλλο σκοπό από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα ή μελλοντικό, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας.
5.5 Προσωπικά δεδομένα για την ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr
Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 0, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο με βάση τη
ρητή, ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας και αφού έχετε ενημερωθεί για τους όρους της παρούσας.

6. Συγκατάθεση
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει της χορηγηθείσας από εσάς
συγκατάθεσης, σύμφωνα με τα παραπάνω και συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες, τηρείται αντίγραφο της χορηγηθείσας
δήλωσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν προς απόδειξη της χορήγησής της και προς διευκόλυνση σε
περίπτωση, που ζητηθεί η ανάκληση αυτής. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας οι
οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και από τη στιγμή που τη χορηγείτε έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών.
Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

7. Συγκατάθεση ανηλίκων
Οι όροι της παρούσας για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τη λήψη της συγκατάθεσης
όπου αυτό απαιτείται ισχύουν και για ανηλίκους εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 16 έτη.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκατάθεση, όπου απαιτείται παρέχεται ή εγκρίνεται από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική
μέριμνα του ανηλίκου από κοινού.
Προκειμένου να εξακριβώνεται με πληρότητα η ηλικία του προσώπου ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα, συμπληρώνεται σχετική
επιλογή η οποία επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης.

8. Υποβολή αιτημάτων – Άσκηση δικαιωμάτων
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται παρακάτω έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Η
Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός
από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες,
εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την
περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Σε
περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους
αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.
Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε
να παρέχονται στην Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του GDPR. Η διαδικασία υποβολής των
αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού email στο dpo@hatzopoulos.gr ή με συστημένη επιστολή στην έδρα
της εταιρίας:

Α. Χατζόπουλος Α.Ε.,
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,
Σταδίου 21, 57009, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (email,
τηλέφωνο, διεύθυνση).

9. Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω,
πλην των περιπτώσεων όπου επιβάλλεται η κοινοποίηση αυτών από τη σχετική νομοθεσία, για λόγους προστασίας ζωτικών
συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας.
9.1 Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται βάσει νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες (φορολογικές αρχές, ΟΑΕΔ,
Επιθεώρηση Εργασίας), σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε ιδιώτες που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την Α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ενδεικτικά λογιστές, δικηγόρους, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής ή υποστήριξης) στα
πλαίσια της καθημερινής δραστηριότητας και των εννόμων συμφερόντων της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αλλά και των δικών σας.
9.2.Προσωπικά δεδομένα προμηθευτών και συνεργατών
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν βάσει νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες, σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και σε ιδιώτες που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ενδεικτικά λογιστές,
δικηγόρους, εταιρίες πληροφορικής ή υποστήριξης, συνεργάτες και πελάτες) στα πλαίσια της καθημερινής δραστηριότητας
και των εννόμων συμφερόντων της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αλλά και των δικών σας. Περαιτέρω, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,
δέχεται υποστήριξη στο ERP σύστημά της, μέσω της ΟΡΟΣΗΜΟ Πληροφορική ΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. εξακριβώνει την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων για την ασφαλή διαχείριση προσωπικών δεδομένων που πιθανώς θα γίνει
από τον συνεργάτη της και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων. Το ίδιο θα γίνει
και στην περίπτωση άλλου είδους σχετικής συνεργασίας στο μέλλον.
9.3.Προσωπικά δεδομένα πελατών
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν βάσει νομοθεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες, σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και σε ιδιώτες που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ενδεικτικά λογιστές,
δικηγόρους, εταιρίες πληροφορικής ή υποστήριξης, υπεργολάβους και συνεργάτες) στα πλαίσια της καθημερινής
δραστηριότητας και των εννόμων συμφερόντων της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αλλά και των δικών σας. Σε περίπτωση που
ανατεθεί μέρος των εργασιών που αναλαμβάνει η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σε κάποιον τρίτο, λαμβάνονται τα μέτρα που
προβλέπει ο GDPR (αρθ. 28) και λαμβάνετε και εσείς την αντίστοιχη ενημέρωση. Περαιτέρω, η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., δέχεται
υποστήριξη στο σύστημα ERP που χρησιμοποιεί, μέσω της ΟΡΟΣΗΜΟ Πληροφορική ΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η Α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εξακριβώνει την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων για την ασφαλή διαχείριση προσωπικών δεδομένων που
πιθανώς θα γίνει από τον συνεργάτη της και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση των
δεδομένων. Το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση άλλου είδους σχετικής συνεργασίας στο μέλλον.
9.4.Προσωπικά δεδομένα για μάρκετινγκ και επικοινωνία
Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και για δική της χρήση
και δεν υπάρχει διασύνδεση μέσων ή ζεύξη δεδομένων. Προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μας μαζί σας χρησιμοποιείται,
για μέρος αυτής η πλατφόρμα Mailchimp, η οποία σας δίνει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, σε αντιστοιχία με

την παρούσα, ενώ περαιτέρω και από τη στιγμή που συγκατατίθεστε στην επικοινωνία μας μαζί σας μέσω Mailchimp,
υπάγεστε περαιτέρω και στους όρους χρήσης της πλατφόρμας, τους οποίους συνιστούμε να μελετήσετε. Το ίδιο ισχύει και
για οποιαδήποτε αντικατάσταση στο μέλλον της συγκεκριμένης πλατφόρμας από κάποια άλλη.
Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις έρευνας πελατών, όπου χρησιμοποιείται η πλατφόρμα SurveyMonkey, με την αντίστοιχη
επιφύλαξη για πιθανή αντικατάστασή της στο μέλλον.
9.5.Προσωπικά δεδομένα για την ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και
για δική της χρήση και δεν διαθέτει προς πώληση ούτε διαβιβάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιεί προσωπικά
στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της σε τρίτους.

10. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται όχι περισσότερο από το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό
των επιμέρους επεξεργασιών που γίνονται για αυτά και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν αυτόν. Στις περιπτώσεις
όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης ο χρόνος τήρησης αυτών
καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από
τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές δικαιωμάτων και αξιώσεων, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.
Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει των εννόμων συμφερόντων της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ο χρόνος τήρησης
των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο κάθε σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών.
Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της χορηγηθείσας από εσάς
συγκατάθεσης, απλής ή ρητής, ο χρόνος τήρησης καθορίζεται από την δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Από τη στιγμή που θα
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.
Οι ακριβείς χρόνοι τήρησης για κάθε επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο επεξεργασιών
που τηρεί η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτικότερη
ενημέρωση μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

11. Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε
κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας.
1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ειδικότερα, έχετε
το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν
αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

2)
3)

4)
5)
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7)

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω
επεξεργασία,
στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
ζ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν
προέρχονται από εσάς αλλά αποκτήθηκαν μέσω τρίτου,
η) την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και
πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν
λόγω επεξεργασίας.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή
ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω
λόγους:
α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
β) έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την
επεξεργασία,
γ) έχετε δηλώσει την εναντίωσή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την
επεξεργασία,
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του
Ενωσιακού Δικαίου ή του Εσωτερικού Δικαίου στο οποίο υπαγόμαστε,
στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των
πληροφοριών.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής
περιπτώσεις:
α) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει
να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον
περιορισμό της χρήσης τους,
γ) εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές
αξιώσεις,
δ) εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί
η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε εσείς.
Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και
για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των
σχετικών διατάξεων. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωσή σας παύει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι 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. Σε περίπτωση που δηλώσετε την εναντίωσή σας στην επεξεργασία στοιχείων που είναι απολύτως αναγκαία

για τη λειτουργία και τη συνέχιση της εργασιακής σας σύμβασης, καθώς και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σας
ενημερώνουμε ότι δεν θα μπορεί να συνεχιστεί η μεταξύ μας εργασιακή σύμβαση.
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.

12. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς
Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε
περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα
προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις.

13. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Σε περίπτωση που αυτό
συμβεί, θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τη σχετική λογική, τη σημασία και τις συνέπειες
της επεξεργασίας για το άτομο.

14. Περαιτέρω επεξεργασία
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την παρούσα όποτε προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στο
περιεχόμενο αυτής που χρήζει γνωστοποίησης. Εάν η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας
δεδομένα για νέο σκοπό που δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, τότε θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα για
τη νέα χρήση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τις συνθήκες
επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

15. Λοιποί όροι
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού.
Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα
και με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
στον χώρο της εργασίας και, γενικότερα, στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Η τήρηση της παρούσας γίνεται στα πλαίσια
την καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και με την ελεύθερη βούληση των μερών, με στόχο την καλή και αποδοτική
συνεργασία με την προστασία όλων.
15.1 Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εργαζομένους της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ή μέσω των εσωτερικών
διαδικασιών και συστημάτων που εφαρμόζει η εταιρία, και τεκμαίρονται για το λόγο αυτό ως ακριβή. Για κάθε αλλαγή ή

προσθήκη στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην παρούσα, και έχουν παραχωρηθεί στην Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από
εσάς, οφείλετε να ενημερώσετε, ώστε να γίνεται η επικαιροποίηση των δεδομένων. Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν φέρει
ευθύνη για μη ενημέρωση και ανακρίβεια στοιχείων, στα οποία δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης, παρά μόνο μέσω των
εργαζομένων της. Για κάθε περίπτωση που μπορεί ο εργοδότης να ζητήσει πληροφορίες από τρίτους, οφείλει να ενημερώσει
τον εργαζόμενο για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας, τις πηγές από τις οποίες θα ζητήσει πληροφορίες, το είδος
των δεδομένων, καθώς και να τον ενημερώσει για τα δικαιώματά του, ως προς τη συγκατάθεση, όπου αυτή απαιτείται.
Κατά την αποχώρηση εργαζομένου από την εταιρία, δύναται να ζητήσει ο ίδιος εγγράφως και ρητά την τήρηση των
δεδομένων του, πέρα των καθορισμένων χρόνων τήρησης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, για τον σκοπό
μελλοντικής αναζήτησης θέσης απασχόλησης, ή νέας απασχόλησης, ή για χρήση από τον ίδιο τον εργαζόμενο (για την
βεβαίωση εργασίας και γενικά την αναγνώριση και θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου). Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να αναφέρει και το διάστημα που επιθυμεί να τηρηθούν τα δεδομένα του πλην του προβλεπόμενου.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συλλέξει προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, σε συνδυασμό με τεχνικά
ή οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ασφαλής λειτουργία συστημάτων ή υπηρεσιών της, αυτά δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των εργαζομένων, εκτός εάν αυτή συνδέεται με τη λειτουργία
των συστημάτων αυτών. Για την παραπάνω συλλογή δεδομένων, θα τροποποιηθεί η παρούσα και οι εργαζόμενοι θα λάβουν
ενημέρωση.
Σε περίπτωση που ζητηθεί ποινικό μητρώο εργαζομένου, συλλέγεται αποκλειστικά και μόνο από τον εργαζόμενο.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία των εργαζομένων συλλέγονται απευθείας από τους εργαζομένους
και μόνον εφ’ όσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και στοχεύουν α) στην
αξιολόγηση της καταλληλότητας του εργαζόμενου για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, β) στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του εργοδότη για υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και γ) στη θεμελίωση δικαιωμάτων των εργαζομένων και
αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου θα τεθεί θέμα κατεπείγοντος και
ασφάλειας της υγείας των εργαζομένων.
Σε περίπτωση που ανακύψει μελλοντικά θέμα αναγκαιότητας, είτε βάσει νόμου είτε βάσει ειδικού σκοπού αιτιολογημένου
από την πλευρά της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια της παρούσας, να υποβληθούν οι εργαζόμενοι σε εξετάσεις ή
αναλύσεις, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την γραπτή ρητή συγκατάθεση σας και αφού ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για την
μέθοδο, τα κριτήρια, τους σκοπούς και τους (πιθανούς) αποδέκτες των αναλύσεων και των αποτελεσμάτων. Γενετικές
εξετάσεις είναι επιτρεπτές μόνον με βάση ρητή και ειδική διάταξη νόμου.
Προσωπικά δεδομένα σας, που επεξεργάζονται βάσει μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης, που περιλαμβάνονται στην
πολιτική της επιχείρησης και είναι αρκούντος αιτιολογημένα περιορίζονται στα δεδομένα που συνδέονται άμεσα με τη σχέση
απασχόλησης και δεν επεκτείνονται στην προσωπική συμπεριφορά, στα προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις προσωπικές
εσωτερικές και εξωτερικές επαφές σας.
Δεδομένα που λαμβάνονται για είσοδο στους χώρους της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούνται για άλλον σκοπό πέρα από
αυτόν. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις κατεπείγοντος και ανωτέρας βίας, ή περιπτώσεις κινδύνου της επιχείρησης και των
λοιπών εργαζομένων κατά τις οποίες επιτρέπεται η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές
και κρατικές αρχές εν γένει.
Λόγω της φύσης της δραστηριότητας της εταιρίας και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν σε χώρους
παραγωγής και εγκαταστάσεις, για την ασφάλεια των χώρων εργασίας, την προστασία των προσώπων, εργαζομένων και μη,

που βρίσκονται στους χώρους αυτούς, καθώς και την προστασία περιουσιακών αγαθών και παραγωγής, η εταιρία δηλώνει ότι
έχει εγκαταστήσει κύκλωμα κάμερας και βιντεοσκόπησης. Τα δεδομένα που προκύπτουν, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά
μόνο, αν χρειαστεί, για λόγους ασφαλείας και στις αρμόδιες αρχές. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του εργαζομένου. Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αναλαμβάνει την υποχρέωση να
ενημερώνει για κάθε αλλαγή ή προσθήκη μεθόδου παρακολούθησης και δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα για την
προστασία.
Τα στοιχεία της επικοινωνίας σας που έχουν συγκεντρωθεί και τηρούνται είναι τα απολύτως απαραίτητα. Στα στοιχεία αυτά
δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πλην των αρμοδίως εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων,
βάσει του οργανογράμματος και του κανονισμού λειτουργίας.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων νόμου ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε συνδικαλιστικά όργανα επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον αυτά είναι απαραίτητα για άσκηση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων και μόνον στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο και φυσικά κατόπιν γραπτού αιτήματος σας αρκούντος
αιτιολογημένου.
Οι μεταβιβάσεις και κοινοποιήσεις στο εσωτερικό της εταιρίας επιτρέπονται μόνο προς πρόσωπα ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και μόνο στο πλαίσιο και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση ειδικού καθήκοντος ή ειδικά προσδιορισμένης εργασίας, που έχει ανατεθεί στα πρόσωπα αυτά.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν την υγεία των εργαζομένων εντός της εργασιακής μονάδας
επιτρέπεται στο μέτρο, που αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, τη
διαμόρφωση κρίσεων για την καταλληλότητά τους προς ανάληψη εργασίας, παρούσας ή μελλοντικής, ή για τη διαμόρφωση
των συνθηκών εργασίας.
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας και την
καθοδήγηση του DPO, την αναγκαία εκπαίδευση, ώστε να έχετε πλήρη γνώση της πολιτικής της για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, του σχεδίου ασφάλειας, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων της επιχείρησης και του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου.
Με την αποδοχή της παρούσας αναλαμβάνετε και την υποχρέωση να τηρείτε στο έπακρο την πολιτική ασφαλείας της
εταιρίας, το σχέδιο ασφαλείας και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συμμετέχετε σε κάθε παρεχόμενη εκπαίδευση για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, καθώς και για ειδικές, σχετικές με ασφάλεια, λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος (π.χ. χρήση μη
προβλέψιμων κωδικών πρόσβασης και συνθηματικών, τρόπο εντοπισμού και αναφοράς των περιστατικών παραβίασης της
ασφαλείας, σωστή χρήση των email και των αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης).
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερωθείτε και να συμμορφωθείτε απόλυτα με το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της
πολιτικής ασφαλείας, ως προς τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και των βασικών αρχών ασφαλείας.
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε το οργανωτικό πλαίσιο ρόλων, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων που αφορούν την
ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων αυτών που άπτονται της υλοποίησης, εφαρμογής και επισκόπησης της πολιτικής
ασφαλείας), την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη συμμόρφωση με αυτή και τις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση
παραβίασής της.
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε τα όσα περιλαμβάνονται στην σύμβαση εχεμύθειας/εμπιστευτικότητας, που έχετε
υπογράψει.

15.2 Προσωπικά δεδομένα για μάρκετινγκ και επικοινωνία
Για τις επεξεργασίες που αφορούν το μάρκετινγκ και την επικοινωνία και λαμβάνουν χώρα μέσω email, newsletter, σύμφωνα
με τα παραπάνω, ζητείται η ρητή συγκατάθεσή σας. Για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την
ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρίας, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις που γίνονται μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η εταιρία, μπορείτε να μας ακολουθείτε με τη δική σας συναίνεση, την οποία ανά
πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε μέσω της διακοπής της σχετικής ακολουθίας. Η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης από την Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. γίνεται με υπευθυνότητα και με κανόνες. Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και οι άνθρωποί
της ακολουθούν συγκεκριμένους εταιρικούς κανόνες στα πλαίσια χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να
διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των χρηστών. Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν συλλέγει
δεδομένα των χρηστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διασύνδεση και άλλους σκοπούς επεξεργασίας (π.χ.
προσθήκη στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης πελατών – CRM και δημιουργία προφίλ), δεν εξάγει τα δεδομένα σας από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, ούτε διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά
σε τρίτους. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις επιμέρους πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, παρακαλείστε όπως διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας και απορρήτου της κάθε
επιμέρους πλατφόρμας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με βάση τους όρους που θέτει
η κάθε πλατφόρμα.
15.3 Προσωπικά δεδομένα για την ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr
Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.hatzopoulos.gr βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και λαμβάνετε
πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής και αποδέχεστε τους όρους της. Προτείνεται, η ανά διαστήματα μελέτη της παρούσας
πολιτικής για πιθανές αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, θα πρέπει να αποφύγετε
την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας.
15.4 Ερωτήματα – Διευκρινίσεις – Καταγγελίες
Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση
ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε δυσμενή αξιολόγηση σας, σε καταγγελία της
συμβάσεως/σχέσης εργασίας κλπ.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε .δεν έχει ευθύνη πέρα των περιπτώσεων που αποδεικνύεται εύλογα και δεν συντρέχει λόγος
ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένης καθυστέρησης. Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την προστασία σας, έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τα παραπάνω,
καθώς και δικαίωμα να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε., μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hatzopoulos.gr. Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς
διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

