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1. Σκοπός και Αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική»), έχει ως σκοπό την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων που η TsigenisWoodcraft(εφεξής «Επιχείρηση») 
συλλέγει και επεξεργάζεται, καθώς και την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής 
παράνομης/αθέμιτης επεξεργασίας, τυχαίας/αθέμιτης καταστροφής, απώλειας, 
αλλοίωσης, απαγορευμένης διάδοσης ή πρόσβασης σε αυτά.  
 
Η Πολιτική και η βασιζόμενη σε αυτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:  

- Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια κατά την επεξεργασία  
- Περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας  
- Ελαχιστοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων  
- Ακρίβεια και επικαιροποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων  
- Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία  
- Περιορισμός του χρόνου διατήρησης / αποθήκευσης  
- Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο  

 
Η Επιχείρησηφέρει την ευθύνη και είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξει τη σε 
διαρκή βάση συμμόρφωσή της με τις ανωτέρω αρχές, όπως εξειδικεύονται στην 
παρούσα Πολιτική. Η Επιχείρησηελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, την 
παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο. 
 
 
2. Ορισμοί 

 
«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος 

φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: 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.  

 

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.  

 

«επεξεργασία»: κάθε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, 

μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός ή 

διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους που έχουν περιέλθει ή θα 

περιέλθουν σε γνώση της Επιχείρησης, τόσο στο πλαίσιο των σχέσεων με τους ιδιώτες 

όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η Επιχείρηση λαμβάνει από τρίτα, φυσικά ή 

νομικά, πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων 

δικαιωμάτων των ίδιων ή της Επιχείρησης. 
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«ιδιώτες»: τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Επιχείρησης και 

οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο με την Επιχείρηση φυσικό πρόσωπο, πέραν του 

προσωπικού του. 

 

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που 

οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας 

κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.  

 

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.  

 

«συγκατάθεση» του ιδιώτη: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και 

με πλήρη επίγνωση, με την οποία ο ιδιώτης εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με 

σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά 

δεδομένα που το αφορούν.  

 

«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με 

εξαίρεση τον πελάτη, τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, τον Εκτελούντα την επεξεργασία και 

τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπευθύνου επεξεργασίας ή του 

Εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον 

τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της 

παρούσας Πολιτικής, Υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται η Επιχείρηση. 

 

«υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται από 

τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική 

και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

«υποκείμενο των δεδομένων»: κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 

στο οποίο αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
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3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 
3.1. Νομική βάση της επεξεργασίας 

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται στοιχεία Ιδιωτών στις ακόλουθες περιπτώσεις σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους τιθέμενους σε αυτή 

όρους και προϋποθέσεις:  

- Για την ενημέρωσή τους σχετικά με υπηρεσίες, έργα και δραστηριότητες της 

Επιχείρησηςκατόπιν συγκατάθεσής τους, 

- Για την εκτέλεση καθηκόντων υποστήριξης και παρακολούθησης των υπηρεσιών 

που προσφέρειστους Ιδιώτες, καθώς για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των 

μεταξύ τους συμβάσεων.  

 

3.2. Είδος προσωπικών δεδομένων 

Η Επιχείρησηεπεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ιδιωτών τα οποία έχουν 

υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν από τους ίδιους τους ιδιώτες ή από τους νόμιμους 

εκπροσώπους αυτών και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της 

Επιχείρησηςστα πλαίσια της λειτουργίας της, περιοριζόμενα στα ελάχιστα απαιτούμενα 

για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία: 

- Ονοματεπώνυμο,  

- Τηλεφωνικός αριθμός,  

- E-mail, 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση, 

- ΑΦΜ. 

 

3.3. Σκοποί επεξεργασίας 

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών είναι η 

σύνταξη και αποστολή προσφοράς και εφόσον υπάρξει παραγγελία, ο μετασχηματισμός 

της προσφοράς σε παραγγελία και τέλος η έκδοση τιμολογίου/απόδειξης. 

 

3.4. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών υπόκεινται σε επεξεργασία, 

τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 

για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Η περίοδος κατά την οποία 

αποθηκεύουμε τα δεδομένα των ιδιωτών είναι δέκα έτη. 

 

3.5. Αποδέκτες των δεδομένων 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι η ίδιαη Επιχείρηση και, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα αρμόδια δικαστήρια και Δ.Ο.Υ. 

 

Η Επιχείρηση θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον απαιτείται από τον 

νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση, προκειμένου να ασκήσει ένδικα βοηθήματα. 
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4. Δικαιώματα ιδιωτών 
 

α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τους αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για τους σκοπούς 

επεξεργασίας τους, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.  

  

β) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων 

που τηρούνται.  

 

γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη ωστόσο, των υποχρεώσεων 

και των νομίμων δικαιωμάτων της Επιχείρησηςπρος διατήρησή τους για ελάχιστο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου.  

 

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε 

αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν 

συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται 

νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.  

 

ε) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία 

βασίζεται σε συγκατάθεση του πελάτη και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η 

ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης για διακράτηση των δεδομένων και 

εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον. 

 

 

ζ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν για 

λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση τους. 

 

Τα αιτήματα των ιδιωτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους υποβάλλονται στην TsigenisWoodcraft, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@tsigenis.gr υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό, 

συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο της Επιχείρησης με τίτλο «Αίτημα φυσικού προσώπου 

άσκησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ» που είναι διαθέσιμο εδώ 

Οι ιδιώτες μπορούν επίσης να υποβάλλουν παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους 

(http://www.dpa.gr/). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, προ της υποβολής 

καταγγελίας στην Αρχή πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή παραπόνου στον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης.  

 

 

 

5. Ασφάλεια δεδομένων 
 

mailto:info@tsigenis.gr
http://tsigenis.gr/catalog/view/theme/default/pdf/aithsh.docx
http://www.dpa.gr/
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5.1. Ασφάλεια της επεξεργασίας 

Η Επιχείρηση εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζεται σε διαρκή βάση το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας έναντι των 

σχετιζόμενων με τα προσωπικά δεδομένα ιδιωτών και την επεξεργασία τους κινδύνων. 

Στο πλαίσιο, αυτό:  

- έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σε διαρκή βάση Πολιτική και διαδικασίες τήρησης 

του απορρήτου και διασφάλισης της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 

αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας,  

- προβαίνει τακτικά σε δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας 

της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως κινδύνους προερχόμενους από 

τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση 

ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 

αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,  

- φροντίζει ώστε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του 

(εκτελών) και έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να τα 

επεξεργάζεται μόνο εντός των ορίων σχετικής εντολής που του έχει δοθεί από 

της Επιχείρησηκαι υπό τους όρους και προϋποθέσεις που η Επιχείρησηέχει θέσει. 

 

5.2. Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Κάθε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος για τα 

προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, 

και, εν γένει, κάθε παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο 

τρόπο σε επεξεργασία, συνιστά παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιπτώσεων παραβίασης δεδομένων, η 

Επιχείρησηέχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική αντιμετώπισης και διαχείρισης 

παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 

Επιχείρησηγνωστοποιεί αμελλητί και, εφόσον είναι εφικτό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή 

που αποκτά γνώση του γεγονότος, την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η 

παραβίαση δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των ιδιωτών.  

Επιπλέον, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων, η Επιχείρησηενημερώνει αμέσως 

τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος λαμβάνει, σε συνεννόηση με την 

Επιχείρηση, κάθε απαραίτητο μέτρο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τον 

περιορισμό, τη μη επέκταση της παραβίασης και την αποκατάστασή της. Ο Υπεύθυνος 

Προστασίας Δεδομένων καταγράφει τις παραβιάσεις δεδομένων που σημειώνονται, 

αξιολογεί τις αιτίες που τις προκάλεσαν και τεκμηριώνει κάθε παραβίαση, αναφέροντας 

τα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με αυτή, τις συνέπειές της και τα ληφθέντα 

μέτρα αποκατάστασής της. 
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6. Υποχρεώσεις της Επιχείρησης  
 
 
6.1. Προστασία των δεδομένων από τον σχεδιασμό (privacybydesign) 

 

Η Επιχείρηση εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των 

μέσων επεξεργασίας των δεδομένων όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών 

προστασίας των δεδομένων, τα οποία φροντίζει ώστε να πληρούν σε διαρκή βάση τις 

απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ιδιωτών ως 

υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη 

συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:  

- Ελαχιστοποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων – η Επιχείρησησυλλέγει και 

επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως 

απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,  

- Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια,  

- Ακρίβεια και επικαιροποίηση των υπό επεξεργασία δεδομένων,  

- Περιορισμός της πρόσβασης στα δεδομένα μόνο στα πρόσωπα που τα 

χρειάζονται για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτά 

υποχρεώσεων/καθηκόντων και μόνο στο μέτρο και στον βαθμό που η πρόσβαση 

είναι αναγκαία,  

- Δοκιμές και έλεγχοι σε διαρκή βάση ως προς την επάρκεια των διαδικασιών 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των οργανωτικών και 

τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται,  

- Υιοθέτηση απλών, εύκολων και αποτελεσματικών διαδικασιών ως προς την εκ 

μέρους των ιδιωτών άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

 

6.2. Προστασία εξ ορισμού (privacybydefault) 

Η Επιχείρησηεφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει 

ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Η ανωτέρω υποχρέωση 

καταλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον 

βαθμό της επεξεργασίας τους, τον χρόνο φύλαξης/διακράτησης και αποθήκευσης και την 

προσβασιμότητά τους. 

 

6.3. Εκπαίδευση προσωπικού 

Η Επιχείρησηφροντίζει για την πλήρη ενημέρωση και εκπαίδευση του συνόλου του 

προσωπικού του (υπαλλήλων και στελεχών) ως προς όλα τα σχετιζόμενα με την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ζητήματα και τη συμμόρφωση του 

προσωπικού με τις σχετικές υποχρεώσεις απορρέουσες από τον ΓΚΠΔ, το εκάστοτε 

ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις πολιτικές/διαδικασίες που 

η Επιχείρησηέχει υιοθετήσει. 
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7. Ανάθεση της επεξεργασίας σε Εκτελούντες την επεξεργασία 
Σε περιπτώσεις που η Επιχείρησηεπιθυμεί να αναθέσει σε τρίτα πρόσωπα την εκτέλεση, 

για λογαριασμό της, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ιδιωτών, 

χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις 

για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η 

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού 

και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων 

των ιδιωτών.  

Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση γίνεται, δυνάμει έγγραφης σύμβασης που υπογράφεται 

μεταξύ της Επιχείρηση και του εκτελούντα την επεξεργασία, η οποία δεσμεύει τον 

τελευταίο απέναντι στην Επιχείρησηκαι καθορίζει, κατ΄ ελάχιστο, μεταξύ άλλων, το 

αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, 

το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων 

των δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τηςΕπιχείρησης ως 

Υπευθύνου επεξεργασίας. 

 

 

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
Η Επιχείρησηέχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ο οποίος συμμετέχει, 

δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:  

 

α) ενημερώνει και συμβουλεύει την Επιχείρησηκαι το προσωπικό που επεξεργάζεται 

καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα, ως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τον ΓΚΠΔ, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις 

πολιτικές/διαδικασίες που η Επιχείρησηέχει υιοθετήσει σχετικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων,  

 

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Επιχείρησηςκαι του προσωπικού που 

επεξεργάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα, με τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

καθώς και τις πολιτικές/διαδικασίες που η Επιχείρησηέχει υιοθετήσει σχετικά με την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που 

συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,  

 

γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με 

την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της,  

 

δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  

 

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με τους ιδιώτες για κάθε ζήτημα σχετικό με την 

επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους και 
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στ) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από την Επιχείρηση. 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων λαμβάνει 

δεόντως υπόψη του τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, 

συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 

επεξεργασίας.  

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ορισθέντος από την Επιχείρηση, Υπεύθυνου Προστασίας 

Δεδομένων είναι: Νατάσα Παγωμένου Τσιγκένη, 2810 373370, info@tsigenis.gr. 
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 ΑΙΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΚΠΔ 

 

Ο/Η ……………………………………….. ζητάω από την TsigenisWoodcraftως Υπεύθυνο επεξεργασίας να 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τα προσωπικά δεδομένα στα οποία αναφέρομαι είναι τα εξής:  

- …………… 

- …………… 

- …………… 

 

Το αίτημά μου βασίζεται στο δικαίωμα που έχω ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των δικαιωμάτων 

των υποκειμένων των δεδομένων έτσι όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ.  

 

Οι λόγοι του αιτήματός μου είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Άλλο…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Η συμπλήρωση όλωντων παραπάνω πεδίων συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας και δεν 

είναι αναγκαστική προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας.  
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