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Εφαρμογή & Συνέπειες
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για το Όμιλο και το Προσωπικό του Ομίλου. Το Προσωπικό του Ομίλου
συμφωνεί να τηρεί τη δέσμευση του Ομίλου να κάνει ό,τι είναι σωστό και να ακολουθεί την παρούσα
Πολιτική και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου. Το Προσωπικό του Ομίλου που δεν τηρεί αυτή
τη δέσμευση θέτει το ίδιο, τους συναδέλφους και τον Όμιλο σε κίνδυνο επιβολής προστίμων,
κυρώσεων, βλάβης της φήμης και προσωπικά μπορεί να υποβληθεί σε πειθαρχικές κυρώσεις, έως
και την απώλεια της εργασίας του. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις του νόμου στις αρμόδιες αρχές. Οποιοδήποτε
Προσωπικό του Ομίλου που έχει παραβεί τους ισχύοντες νόμους ενδέχεται να ευθύνεται προσωπικά
για κυρώσεις ή πρόστιμα ή μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση.
Μια Εταιρεία του Ομίλου μπορεί να καθορίσει πρότυπα που είναι αυστηρότερα από αυτήν την
Πολιτική. Τυχόν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις από αυτήν την Πολιτική πρέπει να υποβάλλονται στο
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.

Οι Ευθύνες σας:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Ακολουθήστε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
Κατανοείστε και συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της παρούσας Πολιτικής, του Κώδικα
Δεοντολογίας του Ομίλου, άλλων Πολιτικών του Ομίλου και τυχόν πολιτικών ή
διαδικασιών Τμήματος/Τομέα ή Εταιρείας σε σχέση με την παρούσα Πολιτική
Επιδείξτε ηθική, ακεραιότητα και υπευθυνότητα ανά πάσα στιγμή και περιμένετε το ίδιο
από άλλους
Ολοκληρώστε την ανατεθείσα εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτήν την Πολιτική
Υποστηρίξτε τη δέσμευσή μας να κάνουμε πάντα το σωστό
Η ηγεσία θα παρέχει τους κατάλληλους πόρους και υποστήριξη για να εξασφαλίσει την
επιτυχή εφαρμογή αυτής της Πολιτικής

Ερωτήσεις & Αναφορές Παραβάσεων:
Αναφέρετε με καλή πίστη οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή οποιεσδήποτε γνωστές ή πιθανές
παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής στον προϊστάμενό σας ή σε άλλη εσωτερική διοίκηση ή στο
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.
Αντίποινα για αναφορές που έγιναν καλή τη πίστει δεν επιτρέπονται. Το Προσωπικό του Ομίλου που
επιδίδεται σε αντίποινα υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.
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Προδιαγραφές Πολιτικής
Όλοι οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας και οι Ανώτεροι Ηγέτες έχουν βασικές ευθύνες απορρήτου που
πρέπει να τηρούν.
Αναγνωρίζουμε ότι τα ακούσια λάθη και οι λανθασμένες κρίσεις που σχετίζονται με την προστασία
των πληροφοριών σχετικά με άτομα μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους απορρήτου για άτομα
και κινδύνους φήμης, λειτουργίας, οικονομικών και συμμόρφωσης για τον Όμιλό μας. Κάθε
υπάλληλος της εταιρείας μας, και άλλοι που επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με άτομα για την
εταιρεία μας, είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και την τήρηση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα
με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες Νόμους.

Αξίες και Πρότυπα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αξίες προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Διατηρούμε τις αξίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ό, τι κάνουμε, εμπλέκοντας άτομα,
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εφαρμογής των προτύπων προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Οι τέσσερις αξίες προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:
Αξία
Σεβασμός

Εμπιστοσύνη

Αποτροπή βλάβης

Συμμόρφωση

Περιγραφή
Αναγνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
σχετίζονται συχνά με την ουσία του ποιοι είμαστε, πώς βλέπουμε τον κόσμο
και πώς ορίζουμε τον εαυτό μας, επομένως προσπαθούμε να σεβόμαστε
τις προοπτικές και τα συμφέροντα των ατόμων και των κοινοτήτων και να
είμαστε δίκαιοι και διαφανείς στον τρόπο που χρησιμοποιούμε και
μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με αυτούς.
Γνωρίζουμε ότι η εμπιστοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας,
επομένως προσπαθούμε να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε την
εμπιστοσύνη των πελατών μας, των υπαλλήλων, των ασθενών και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών στον τρόπο με τον οποίο σεβόμαστε το απόρρητο
και προστατεύουμε τις πληροφορίες για τα άτομα
Κατανοούμε ότι η κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με τα άτομα μπορεί να
δημιουργήσει υλικές και ηθικές βλάβες στα άτομα, επομένως επιδιώκουμε
να αποτρέψουμε σωματικές, οικονομικές βλάβες, βλάβες φήμης και
άλλους τύπους βλαβών της ιδιωτικής ζωής σε άτομα
Έχουμε μάθει ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί δεν μπορούν πάντα να
συμβαδίζουν με την ταχεία αλλαγή των τεχνολογιών, των ροών δεδομένων
και των σχετικών αλλαγών στους κινδύνους και τις προσδοκίες της
ιδιωτικής ζωής, επομένως προσπαθούμε να συμμορφωθούμε τόσο με το
πνεύμα όσο και με το γράμμα των νόμων και κανονισμών περι
ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων με έναν τρόπο που δείχνει τη
συνέπεια και την αποδοτικότητα λειτουργίας για τις παγκόσμιες
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.
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Πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων:
1. Ενσωματώσαμε τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλες τις
δραστηριότητες, διαδικασίες, τεχνολογίες και σχέσεις με τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν
Προσωπικές Πληροφορίες. Σχεδιάζουμε ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων στις
διαδικασίες και τις τεχνολογίες μας που συνάδουν με τις αξίες και τα πρότυπα προστασίας
προσωπικών δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι 8 αρχές προστασίας προσωπικών
δεδομένων που παρατίθενται παρακάτω συνοψίζουν τα πρότυπα προστασίας προσωπικών
δεδομένων και τις βασικές απαιτήσεις μας για διαδικασίες, δραστηριότητες και τις
υποστηρικτικές τεχνολογίες τους σε υψηλό επίπεδο.

Αρχή προστασίας προσωπικών
Βασικές δεσμεύσεις
δεδομένων
1. Αναγκαιότητα - Πριν από τη ▪ Προσδιορίζουμε και τεκμηριώνουμε το χρονικό
συλλογή, τη χρήση ή την κοινή
διάστημα που είναι απαραίτητες οι Προσωπικές
χρήση προσωπικών πληροφοριών,
Πληροφορίες για αυτούς τους καθορισμένους
ορίζουμε και τεκμηριώνουμε τους
επιχειρηματικούς σκοπούς
συγκεκριμένους,
νόμιμους ▪ Δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε
επιχειρηματικούς σκοπούς για
περισσότερες Προσωπικές Πληροφορίες από όσες
τους οποίους απαιτούνται
είναι απαραίτητες ή τις διατηρούμε σε αναγνωρίσιμη
μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι
απαιτείται για αυτούς τους καθορισμένους
επιχειρηματικούς σκοπούς.
▪ Ανωνυμοποιούμε
τα
δεδομένα,
όταν
οι
επιχειρηματικές απαιτήσεις απαιτούν τη διατήρηση
πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
▪ Διασφαλίζουμε
ότι
αυτές
οι
απαιτήσεις
αναγκαιότητας έχουν σχεδιαστεί σε οποιαδήποτε
υποστηρικτική τεχνολογία και ότι κοινοποιούνται σε
τρίτα μέρη που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα ή τη
διαδικασία
2. Θεμιτό- Δεν επεξεργαζόμαστε ▪ Προσδιορίζουμε εάν η προτεινόμενη συλλογή, χρήση
Προσωπικές Πληροφορίες με
ή άλλη Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών
τρόπους που είναι αθέμιτοι για τα
ενέχει κίνδυνο υλικής ή ηθικής βλάβης σε άτομα
άτομα με τα οποία σχετίζονται
σύμφωνα με την αξία προστασίας προσωπικών
αυτά τα δεδομένα
δεδομένων για την Πρόληψη της Βλάβης.
▪ Εάν η φύση των δεδομένων, οι τύποι ανθρώπων ή η
δραστηριότητα παρουσιάζει εγγενή κίνδυνο υλικής ή
ηθικής βλάβης σε άτομα, διασφαλίζουμε ότι ο
κίνδυνος βλάβης αντισταθμίζεται από ένα αντίστοιχο
όφελος για τα άτομα αυτά ή στην αποστολή μας να
σώσουμε και να βελτιώσουμε την ζωή.
▪ Όταν ο κίνδυνος είναι δυσανάλογος προς τα οφέλη
για τα άτομα, επεξεργαζόμαστε μόνο τις ευαίσθητες
πληροφορίες ή τις προσωπικές πληροφορίες με τη
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▪

3. Διαφάνεια - Δεν επεξεργαζόμαστε ▪
τις Προσωπικές Πληροφορίες με
τρόπους ή για σκοπούς που δεν
είναι διαφανείς

▪

▪

▪

ρητή συγκατάθεση των ατόμων ή όπως απαιτείται
ρητά ή επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα
νομοθεσία
Τεκμηριώνουμε την ανάλυση κινδύνου και
σχεδιάζουμε τυχόν απαιτούμενους μηχανισμούς για
τη λήψη και τεκμηρίωση αποδεικτικών στοιχείων
συγκατάθεσης σε υποστηρικτικές τεχνολογίες
Όλα τα άτομα των οποίων οι Προσωπικές
Πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει
αυτής της Πολιτικής θα έχουν δικαίωμα σε αντίγραφο
αυτής της Πολιτικής. Θα διαθέσουμε αντίγραφα
αυτής
της
Πολιτικής
στο
Διαδίκτυο
https://www.avramargroup.eu.
Ο
Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων θα παράσχει ηλεκτρονικά ή
/ και έντυπα αντίγραφα αυτής της Πολιτικής κατόπιν
αιτήματος στις διευθύνσεις που αναφέρονται
παρακάτω στην Ενότητα (3) αυτής της Πολιτικής
Όταν συλλέγονται Προσωπικές Πληροφορίες
απευθείας από ιδιώτες, τις ενημερώνουμε μέσω μιας
σαφούς, ευδιάκριτης και εύκολα προσβάσιμης
ειδοποίησης
περί
προστασίας
προσωπικών
δεδομένων ή παρόμοιων μέσων πριν από τη συλλογή
των πληροφοριών (1) για την εταιρεία ή τις οντότητες
που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία, (2) περί
του τι πληροφοριές θα συλλεχθούν, (3) περί των
σκοπών για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν, (4)
περί του σε ποιους θα κοινοποιηθούν,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων
για την γνωστοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών σε
απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από κυβερνητικές
αρχές, (5) για το πόσο καιρό θα διατηρηθούν, (6) για
το πώς μπορούν να υποβάλουν μια ερώτηση, να
εκφράσουν μια ανησυχία ή να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους που σχετίζονται με τις πληροφορίες
και (7) έναν σύνδεσμο προς αυτήν την Πολιτική, όπου
είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο.
Όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες λαμβάνονται
μέσω παρατήρησης, αισθητήρων ή άλλων έμμεσων
μέσων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή
ειδοποίησης απορρήτου απευθείας στο άτομο τη
στιγμή που συλλέγονται οι πληροφορίες. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στο
άτομο με άλλα μέσα, όπως δημοσιεύτηκε ή
εκτυπώθηκε στη συσκευή ή υλικό που σχετίζεται με
τη συσκευή που θα λάβει τις πληροφορίες.
Όταν συλλέγονται Προσωπικές Πληροφορίες από
άλλες πηγές και όχι συγκεκριμένα υπό την
καθοδήγηση της εταιρείας μας, πριν λάβουμε τις
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4. Περιορισμός
σκοπού
Χρησιμοποιούμε
Προσωπικές
Πληροφορίες μόνο σύμφωνα με
τις αρχές της αναγκαιότητας και
της διαφάνειας

πληροφορίες, επαληθεύουμε γραπτώς ότι ο πάροχος
των πληροφοριών έχει ενημερώσει τα άτομα για τους
τρόπους και τους σκοπούς για τους οποίους η
εταιρεία μας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
πληροφορίες. Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη γραπτής
επαλήθευσης από τον πάροχο των πληροφοριών,
χρησιμοποιούμε μόνο ανώνυμες πληροφορίες ή πριν
από τη χρήση προσωπικών πληροφοριών,
ενημερώνουμε τα επηρεαζόμενα άτομα μέσω
ειδοποίησης περί προστασίας δεδομένων ή
παρόμοιων μέσων (1) για την οντότητα ή τις
οντότητες της υπεύθυνης εταιρείας μας για την
επεξεργασία των πληροφοριών, (2) ποιες
πληροφορίες σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η εταιρεία
μας, (3) τους σκοπούς για τους οποίους η εταιρεία
μας σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει, (4) σε ποιους η
εταιρεία μας σκοπεύει να τις κοινοποιήσει, (5) πόσο
καιρό σκοπεύει να διατηρήσει, (6) πώς μπορούν να
υποβάλουν μια ερώτηση, να εγείρουν ανησυχία ή να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους, και (7) έναν σύνδεσμο
προς αυτήν την Πολιτική, όπου είναι δυνατόν και
ενδεδειγμένο.
Διασφαλίζουμε ότι οι απαραίτητοι μηχανισμοί
διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι
δυνατόν, μηχανισμών που υποστηρίζουν μεμονωμένα
αιτήματα δικαιωμάτων, έχουν σχεδιαστεί για να
υποστηρίζουν τεχνολογίες και ότι τρίτα μέρη που
υποστηρίζουν τη δραστηριότητα ή την επεξεργασία δεν
επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με άτομα με
τρόπους που δεν συνάδουν με αυτά που έχουν
ενημερώσεις προς τα άτομα αυτά μέσω ειδοποίησης
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλων
επαληθεύσιμων μέσων που εμείς και όσοι δουλεύουν για
εμάς θα κάνουμε με τις πληροφορίες.
▪ Εάν εντοπιστούν νέοι νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί
για Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέχθηκαν
προηγουμένως, είτε διασφαλίζουμε ότι ο νέος
επιχειρηματικός σκοπός είναι συμβατός με,
συμπεριλαμβανομένων ουσιωδώς παρόμοιων με
έναν σκοπό που περιγράφεται σε μια ειδοποίηση
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλον
μηχανισμό διαφάνειας που είχε προηγουμένως
παρασχεθεί στο άτομο, ή λαμβάνουμε τη
συγκατάθεση του ατόμου για τη νέα χρήση των
Προσωπικών Πληροφοριών.
▪ Δεν εφαρμόζουμε αυτήν την αρχή σε ανώνυμες
πληροφορίες ή όπου χρησιμοποιούμε Προσωπικές
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Πληροφορίες αποκλειστικά για σκοπούς ιστορικής
και επιστημονικής έρευνας
▪ Διασφαλίζουμε ότι οι περιορισμοί περιορισμού
σκοπού έχουν σχεδιαστεί σε οποιαδήποτε
υποστηρικτική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν δυνατοτήτων αναφοράς και μεταγενέστερης
ανταλλαγής δεδομένων
5. Ποιότητα
δεδομένων
- ▪ Διασφαλίζουμε ότι οι περιοδικοί μηχανισμοί
Διατηρούμε
τις
Προσωπικές
αναθεώρησης δεδομένων έχουν σχεδιαστεί ώστε να
Πληροφορίες ακριβείς, πλήρεις και
υποστηρίζουν τεχνολογίες για την επικύρωση της
ενημερωμένες σύμφωνα με την
ακρίβειας των δεδομένων έναντι συστημάτων πηγής
προβλεπόμενη χρήση
και downstream.
▪ Διασφαλίζουμε ότι οι Ευαίσθητες Πληροφορίες
επικυρώνονται ως ακριβείς και επίκαιρες πριν από τη
χρήση, την αξιολόγηση, την ανάλυση, την αναφορά ή
άλλη επεξεργασία που παρουσιάζει κίνδυνο αδικίας
για τους ανθρώπους εάν χρησιμοποιούνται ανακριβή
ή παλιά δεδομένα.
▪ Όταν
γίνονται
αλλαγές
στις
Προσωπικές
Πληροφορίες από την εταιρεία μας ή τρίτα μέρη που
εργάζονται για την εταιρεία μας, διασφαλίζουμε ότι
αυτές οι αλλαγές κοινοποιούνται έγκαιρα όπου είναι
λογικά δυνατό
6. Ασφάλεια
Εφαρμόζουμε ▪ Έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
διασφαλίσεις για την προστασία
ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους
των Προσωπικών Πληροφοριών
ασφαλείας που βασίζονται στην ευαισθησία των
και των Ευαίσθητων Πληροφοριών
πληροφοριών και στο επίπεδο κινδύνου της
από απώλεια, κατάχρηση και μη
δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες
εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση,
βέλτιστες πρακτικές τεχνολογίας και το κόστος
γνωστοποίηση, τροποποίηση ή
εφαρμογής. Οι λειτουργικές μας πολιτικές
καταστροφή
ασφάλειας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πρότυπα για
τη συνέχεια της επιχείρησης και την αποκατάσταση
καταστροφών, την κρυπτογράφηση, την ταυτότητα
και τη διαχείριση πρόσβασης, την ταξινόμηση
πληροφοριών, τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας
πληροφοριών, τον έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο, τη
φυσική ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων
7. Μεταφορά δεδομένων - Είμαστε 1) Μεταβιβάζουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε ή
υπεύθυνοι και διατηρούμε την
επιτρέπουμε την επεξεργασία από τρίτα μέρη εάν
προστασία
απορρήτου
για
πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις και είμαστε
προσωπικές πληροφορίες όταν
υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα τρίτα μέρη που
μεταφέρονται σε ή από άλλους
δεσμεύουμε πληρούν αυτές τις απαιτήσεις:
οργανισμούς ή πέρα από τα
▪ Εάν ο ρόλος του τρίτου μέρους είναι η
σύνορα της χώρας
επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών για ή
για λογαριασμό της εταιρείας μας, προτού
παρέχουμε Προσωπικές Πληροφορίες στον
τρίτο ή συνεργαστούμε με το τρίτο μέρος: (1)
διενεργούμε διαγνωστικό έλεγχο απορρήτου
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▪

για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές προστασίας
δεδομένων και τους κινδύνους που σχετίζονται
με τους εν λόγω τρίτους, (2) λαμβάνουμε
συμβατικές διαβεβαιώσεις από αυτά τα τρίτα
μέρη ότι θα επεξεργαστούν Προσωπικές
Πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες της
εταιρείας μας και σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική,
συμπεριλαμβανομένων,
χωρίς
περιορισμό, και των 8 Αρχών Προστασίας
Δεδομένων και των άλλων προτύπων που
ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και τους
ισχύοντες Νόμους, ότι θα ειδοποιήσουν αμέσως
την εταιρεία μας για οποιοδήποτε Περιστατικό
Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
αδυναμίας συμμόρφωσης με τα πρότυπα που
ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και τους
ισχύοντες Νόμους ή Συμβάντα Απορρήτου, και
θα συνεργάζονται για την άμεση αποκατάσταση
τυχόν τεκμηριωμένου Συμβάντος και για την
αντιμετώπιση των ατομικών δικαιωμάτων που
αναφέρονται στην Ενότητα 2 παρακάτω, και ότι
θα επιτρέψουν στην εταιρεία μας να ελέγχει και
να παρακολουθεί τις πρακτικές τους για τη
διάρκεια της επεξεργασίας για συμμόρφωση με
αυτές τις απαιτήσεις. Επιπλέον, εάν το τρίτο
μέρος επεξεργάζεται Προσωπικές Πληροφορίες
που προέρχονται από χώρα ή έδαφος με νόμο
που περιορίζει τη μεταβίβαση Προσωπικών
Πληροφοριών, θα διασφαλίσουμε ότι η
μεταβίβαση στο τρίτο μέρος πληροί τις
απαιτήσεις για διασυνοριακή μεταβίβαση
δεδομένων που περιγράφεται στο (2)
παρακάτω. Όταν μία από τις θυγατρικές της
εταιρείας μας ενεργεί αποκλειστικά για
λογαριασμό άλλων θυγατρικών της εταιρείας
μας
στην
επεξεργασία
Προσωπικών
Πληροφοριών, όπου απαιτείται από το Νόμο,
αυτές οι θυγατρικές της εταιρείας μας θα
υπογράψουν μια εσωτερική συμφωνία
επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την Αρχή
8 της παρούσας Πολιτικής
Εάν ο ρόλος του τρίτου μέρους είναι να παρέχει
Προσωπικές Πληροφορίες στον Όμιλό μας,
προτού λάβουμε Προσωπικές Πληροφορίες από
το τρίτο μέρος, διασφαλίζουμε ότι πληρούνται
οι απαιτήσεις Διαφάνειας για τη συλλογή
Προσωπικών Πληροφοριών από άλλες πηγές και
όχι συγκεκριμένα υπό την καθοδήγηση της
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εταιρείας μας, και λαμβάνουμε συμβατικές
δηλώσεις από το τρίτο μέρος ότι δεν παραβιάζει
κανένα Νόμο ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε
τρίτου παρέχοντας Προσωπικές Πληροφορίες
στην εταιρεία μας.
▪ Εάν ο ρόλος του τρίτου μέρους είναι να
λαμβάνει πληροφορίες από τον Όμιλό μας για
επεξεργασία που δεν είναι συγκεκριμένα υπό
την διεύθυνση της εταιρείας μας, πριν
παρέχουμε πληροφορίες στο τρίτο μέρος,
διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες έχουν
ανωνυμοποιηθεί και λαμβάνουμε γραπτές
διαβεβαιώσεις από το τρίτο μέρος ότι θα τις
χρησιμοποιήσει μόνο για επιχειρηματικούς
σκοπούς που ορίζονται στη συμφωνία και
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι
δεν θα επιχειρήσει να εξακριβώσει εκ νέου την
ταυτότητα των πληροφοριών.
2) Μεταβιβάζουμε Προσωπικά Στοιχεία πέρα από τα
σύνορα της χώρας από ή για λογαριασμό της
εταιρείας μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
Θα εφαρμόσουμε αυτήν την Πολιτική στις
μεταβιβάσεις Προσωπικών Πληροφοριών από
οποιαδήποτε άλλη χώρα ή επικράτεια με νόμο που
περιορίζει τη μεταφορά Προσωπικών Πληροφοριών
8. Νομικά
Επιτρεπτό
- 1) Ενώ οι λοιπές 7 αρχές προστασίας προσωπικών
Επεξεργαζόμαστε
Προσωπικές
δεδομένων, καθώς και οι απαιτήσεις για τα ατομικά
Πληροφορίες
μόνο
εάν
δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω,
πληρούνται οι απαιτήσεις της
αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι
ισχύουσας νομοθεσίας
απαιτήσεις των περισσότερων νόμων περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας
δεδομένων που ισχύουν για τις επιχειρήσεις μας σε
όλο τον κόσμο, σε ορισμένες χώρες, πρέπει να
πληρούνται
πρόσθετες
απαιτήσεις,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
▪

▪

Όπου απαιτείται, θα λάβουμε συγκεκριμένες
μορφές
συναίνεσης
για
συγκεκριμένη
επεξεργασία
Προσωπικών
Πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκρισης
της επεξεργασίας από τα συμβούλια
εργαζομένων και άλλα συνδικάτα.
Όπου απαιτείται, θα καταχωρήσουμε την
επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών
στην ισχύουσα ρυθμιστική αρχή προστασίας
προσωπικών δεδομένων ή απορρήτου
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▪

Όπου απαιτείται, θα περιορίσουμε περαιτέρω
τις περιόδους διατήρησης δεδομένων για
Προσωπικές Πληροφορίες.
▪ Όπου απαιτείται, θα συνάψουμε συμφωνίες
που περιέχουν συγκεκριμένες συμβατικές
ρήτρες, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για
διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων σε τρίτους
και
▪ Όπου
απαιτείται,
θα
αποκαλύψουμε
προσωπικά στοιχεία ως απάντηση σε νόμιμα
αιτήματα
των
δημόσιων
αρχών,
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των
απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του
νόμου.
2) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτής της
Πολιτικής και ενός εφαρμοστέου νόμου, θα
υπερισχύει το πρότυπο που παρέχει περισσότερη
προστασία σε άτομα

2. Θα επεξεργαστούμε αμέσως μεμονωμένα αιτήματα δικαιωμάτων για πρόσβαση,
τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή Προσωπικών Πληροφοριών ή αντίθεσης με την
επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με αυτά
▪

▪

Πρόσβαση, Διόρθωση και Διαγραφή - Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους για την
προστασία δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ")
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές
πληροφορίες για τον εαυτό τους και να τροποποιούν, να διορθώνουν ή να διαγράφουν
Προσωπικές Πληροφορίες που είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή ξεπερασμένες. Θα
σεβαστούμε όλα τα αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή προσωπικών
πληροφοριών από όλα τα άτομα. Εάν ένα αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής
διέπεται από έναν ισχύοντα Νόμο που παρέχει μεγαλύτερη προστασία στα άτομα, θα
διασφαλίσουμε ότι πληρούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις αυτού του Νόμου.
Επιλογή - Ακολουθώντας τις αξίες προστασίας προσωπικών δεδομένων "Σεβασμός" και
"Εμπιστοσύνη", σεβόμαστε τα μεμονωμένα αιτήματα για ένσταση στην επεξεργασία
Προσωπικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εξαίρεσης από
προγράμματα ή δραστηριότητες στις οποίες είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να
συμμετάσχουν, επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών αυτών για άμεσες επικοινωνίες
μάρκετινγκ, επικοινωνίες που στοχεύουν σε αυτά βάσει Προσωπικών Πληροφοριών τους
και οποιαδήποτε αξιολόγηση ή αποφάσεις σχετικά με αυτά, οι οποίες έχουν τη
δυνατότητα να τα επηρεάσουν σημαντικά, που γίνονται με χρήση αυτοματισμού ή
αλγορίθμων. Εκτός εάν απαγορεύεται από το Νόμο, ενδέχεται να αρνηθούμε την επιλογή
όπου ένα συγκεκριμένο αίτημα επιλογής θα εμπόδιζε την εταιρεία μας να: (1)
συμμορφώνεται με έναν Νόμο ή ηθική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της
υποχρέωσης γνωστοποίησης προσωπικών πληροφοριών ως απάντηση σε νόμιμα
αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (2) διερεύνηση, υποβολή ή
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υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και (3) εκτέλεση συμβάσεων, διαχείριση σχέσεων ή
συμμετοχή σε άλλες επιτρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνάδουν με
τις Αρχές περί Διαφάνειας και Περιορισμού του Σκοπού και συνάφθηκαν με βάση τις
πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω άτομα. Εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την
απόρριψη της απόφασης επιλογής σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, θα
τεκμηριώσουμε και θα κοινοποιήσουμε την απόφαση στον αιτούντα.
3. Θα απαντήσουμε αμέσως και θα αναθεωρήσουμε όλες τις ερωτήσεις, τα παράπονα, τις
ανησυχίες και τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με τυχόν Συμβάν Απορρήτου ή
Ασφαλείας

▪

▪

▪

▪

▪

Οποιοδήποτε άτομο του οποίου τις Προσωπικές Πληροφορίες επεξεργαζόμαστε στο
πλαίσιο αυτής της Πολιτικής μπορεί να εγείρει ερώτημα, παράπονο ή ανησυχία στην
εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου ενός αιτήματος για μια λίστα
όλων των θυγατρικών της εταιρείας μας που υπόκεινται σε αυτήν την Πολιτική.
Αναμένουμε ότι οι εργαζόμενοι μας, και άλλοι που εργάζονται για λογαριασμό της
εταιρείας μας, θα παρέχουν άμεση ειδοποίηση εάν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένας
εφαρμοστέος Νόμος μπορεί να τους εμποδίσει να συμμορφωθούν με αυτήν την
Πολιτική.

▪

Οποιαδήποτε ερώτηση, παράπονο ή ανησυχία εγείρεται από ένα άτομο ή οποιαδήποτε
ειδοποίηση παρέχεται από έναν εργαζόμενο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που εργάζεται
για λογαριασμό της εταιρείας μας, θα πρέπει να απευθύνεται στον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων:
• Με E-mail στο: dpo@avramar.eu
• Με φαξ στο: + 34 964 586 321
• Ταχυδρομικά στη: Avramar Seafood SL C / Manuel Sanchis Guarner 3, Vall D´Uixo,
Castellón, (España)

Οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τον τοπικό Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων για την επιχειρηματική τους περιοχή, για τυχόν ερωτήσεις,
παράπονα ή ανησυχίες που σχετίζονται με τις πρακτικές απορρήτου της εταιρείας μας.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει και θα ερευνήσει, ή θα συνεργαστεί με το
Νομικό τμήμα για διερεύνηση, όλων των ερωτήσεων, παραπόνων ή προβληματισμών που
σχετίζονται με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, είτε λαμβάνονται
απευθείας από εργαζομένους ή άλλα άτομα είτε μέσω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά ρυθμιστικών οργανισμών, υπεύθυνων λογοδοσίας και άλλων κυβερνητικών
αρχών. Θα απαντήσουμε στο άτομο ή την οντότητα που έθεσε το ερώτημα, το παράπονο ή
την ανησυχία στην εταιρεία μας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν ένας
νόμος ή ο τρίτος αιτών απαιτεί απάντηση σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή εκτός από
περιστάσεις, όπως ταυτόχρονη έρευνα της κυβέρνησης, απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, οπότε το άτομο ή ο τρίτος αιτών θα ειδοποιηθεί γραπτώς το συντομότερο δυνατό
σχετικά με τη γενική φύση των περιστάσεων που συμβάλλουν στην καθυστέρηση.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, σε συνεργασία με το Νομικό τμήμα, θα συνεργαστεί
ως απάντηση σε οποιαδήποτε έρευνα, επιθεώρηση ή διερεύνηση μιας ρυθμιστικής αρχής
απορρήτου.
Για παράπονα που δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ της εταιρείας μας και του ατόμου που
υπέβαλε την καταγγελία, η εταιρεία μας έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει
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▪

▪

▪
▪
▪

στις ακόλουθες διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά τη διερεύνηση και επίλυση
καταγγελιών για την επίλυση διαφορών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, ωστόσο, ανά
πάσα στιγμή, άτομα που διαμένουν στον ΕΟΧ ή άτομα των οποίων οι Προσωπικές
Πληροφορίες υπόκεινται στον Νόμο περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ και μεταφέρονται
εκτός του ΕΟΧ,
Όλα τα άτομα που κατοικούν στον ΕΟΧ ή άτομα των οποίων οι Προσωπικές Πληροφορίες
υπόκεινται στο Νόμο περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ και μεταβιβάζονται εκτός του
ΕΟΧ, για τα οποία οι πληροφορίες υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, ανά πάσα στιγμή, για την
επιβολή των απαιτήσεων αυτής της Πολιτικής ως δικαιούχοι τρίτοι, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος άσκησης δικαστικής αγωγής για την αναζήτηση ένδικων μέσων για
παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας Πολιτικής και του δικαιώματος λήψης
αποζημίωσης για ζημίες που προκύπτουν από τέτοια παραβίαση.
Στα δικαστήρια ή στην αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα του ΕΟΧ από την οποία
μεταβιβάστηκαν οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, ή
Στα δικαστήρια της Ισπανίας ή στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ)
Η εταιρεία μας θα απαντήσει στο άτομο ή την οντότητα που έθεσε το ερώτημα, το παράπονο
ή την ανησυχία στην εταιρεία μας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών,
εκτός εάν ένας νόμος ή ο τρίτος αιτών απαιτεί απάντηση σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή
εκτός εάν απαιτούν οι περιστάσεις μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε το άτομο ή ο τρίτος
αιτών θα ειδοποιηθεί γραπτώς.
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Ορισμοί
Σε όλη την παρούσα Πολιτική, ορισμένοι όροι παρατίθενται με κεφαλαία γράμματα και έχουν τις
ακόλουθες έννοιες:
Όρος
Ανωνυμοποίηση

Ορισμός
Η αλλοίωση, περικοπή, εξάλειψη ή άλλη μείωση ή τροποποίηση των
Προσωπικών Πληροφοριών, ώστε να καταστεί ανίκανη να χρησιμοποιηθεί
για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό ή την επικοινωνία ενός ατόμου
Όλοι οι ισχύοντες νόμοι, κανόνες, κανονισμοί και γνωμοδοτήσεις που
Νομοθεσία
έχουν ισχύ νόμου σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία λειτουργεί η εταιρεία
μας ή στην οποία υπόκεινται σε επεξεργασία Προσωπικές Πληροφορίες
από ή για λογαριασμό της εταιρείας μας
Όμιλος Εταιρειών Ο Όμιλος Avramar Seafood και οι διάδοχοί του, θυγατρικές και τμήματα,
μας
εξαιρουμένων των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία μας
Προσωπικές
Τυχόν δεδομένα σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο,
Πληροφορίες
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που προσδιορίζουν ένα άτομο ή
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση, τον
εντοπισμό, την παρακολούθηση ή την επικοινωνία ενός ατόμου. Οι
προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τόσο άμεσα αναγνωρίσιμες
πληροφορίες, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας ή μοναδικό τίτλο εργασίας,
όσο και έμμεσα στοιχεία αναγνώρισης, όπως ημερομηνία γέννησης,
μοναδικό κινητό ή φορητό αναγνωριστικό συσκευής, αριθμό τηλεφώνου,
καθώς και δεδομένα με κωδικό-κλειδί
Συμβάν Απορρήτου Παραβίαση αυτής της Πολιτικής ή νόμου περί απορρήτου ή προστασίας
δεδομένων και περιλαμβάνει ένα Συμβάν Ασφαλείας. Οι προσδιορισμοί για
το εάν έχει συμβεί ένα Συμβάν απορρήτου και αν είναι σημαντικό θα
γίνονται από τον τοπικό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και από το
Ομιλικό/Περιφερειακό Νομικό τμήμα
Επεξεργασία
Οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε
πληροφορίες σχετικά με άτομα, είτε μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε
όχι, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της συλλογής, καταγραφής,
οργάνωσης, αποθήκευσης, πρόσβασης, προσαρμογής ή τροποποίησης,
ανάκτησης, διαβούλευσης, χρήσης, αξιολόγησης, ανάλυσης, αναφοράς,
γνωστοποίησης και διάδοσης ή διάθεσης με άλλο τρόπο, συσχέτισης ή
συνδυασμού, παρεμπόδισης, διαγραφής ή καταστροφής.
Συμβάν Ασφαλείας Πρόσβαση ή εύλογη πεποίθηση της εταιρείας μας για οποιαδήποτε
πρόσβαση ή χρήση από, ή οποιαδήποτε αποκάλυψη από ή σε, μη
εξουσιοδοτημένο άτομο σε Προσωπικές Πληροφορίες. Η πρόσβαση σε
Προσωπικές Πληροφορίες από ή για λογαριασμό της εταιρείας μας χωρίς
την πρόθεση παραβίασης αυτής της Πολιτικής δεν αποτελεί Συμβάν
Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες στις
οποίες
γίνεται
πρόσβαση
χρησιμοποιούνται περαιτέρω
και
γνωστοποιούνται αποκλειστικά όπως επιτρέπεται από την παρούσα
Πολιτική
Ευαίσθητες
Οποιοσδήποτε τύπος πληροφοριών σχετικά με άτομα που ενέχουν εγγενή
πληροφορίες
κίνδυνο δυνητικής βλάβης για άτομα, συμπεριλαμβανομένων
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πληροφοριών που ορίζονται από το νόμο ως ευαίσθητες,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών που σχετίζονται με την
υγεία, τη γενετική, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τις
πολιτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή πεποιθήσεις, ποινικό μητρώο, ακριβείς
πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας, αριθμοί τραπεζικών ή άλλων
οικονομικών λογαριασμών, αριθμοί ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από
την κυβέρνηση, παιδιά που είναι ανήλικοι, σεξουαλική ζωή, συνδικαλιστική
δραστηριότητα, ασφάλιση, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές από τον
εργοδότη ή την κυβέρνηση
Οποιαδήποτε νομική οντότητα, ένωση ή πρόσωπο που δεν ανήκει στην
εταιρεία μας ή στο οποίο η εταιρεία μας δεν έχει συμφέρον ελέγχου ή που
δεν απασχολείται από την εταιρεία μας. Εκτός αν ορίζεται ρητά στην
παρούσα Πολιτική, καμία θυγατρική ή τμήμα της εταιρείας μας δεν θα
απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις τρίτου μέρους βάσει αυτής της
πολιτικής, καθώς όλες οι θυγατρικές ή τμήματα υποχρεούνται να
επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με άτομα σύμφωνα με την παρούσα
Πολιτική, συμπεριλαμβανομένων περιστάσεων όπου μία από τις
θυγατρικές της εταιρείας μας υποστηρίζει μία ή περισσότερες άλλες
θυγατρικές της εταιρείας μας κατά την επεξεργασία

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης
Αριθμός Τηλεφώνου (Ισπανία): +34 607 907 477
Φαξ: + 34 964 586 321
E-mail: dpo@avramar.eu
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