ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ «www.ariti.gr» ΣΗ «ΑΡΗΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ»
1.Ειςαγωγή : O ιςτότοποσ «www.ariti.gr» (ςτο εξισ καλοφμενοσ «ιςτότοποσ») ανικει ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με
τθν επωνυμία «ΑΘΤΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ» που εδρεφει ςτισ Αχαρνζσ
Αττικισ, λεωφόροσ Τατοϊου, αρικμόσ 52, με Α.Φ.Μ. 094251753,όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται (ςτο εξισ Εταιρία).
Κάκε χριςτθσ που ειςζρχεται και κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν του ιςτοτόπου (ςτο εξισ καλοφμενοσ για ςυντομία
«επιςκζπτθσ» ι/και «χριςτθσ») κεωρείται ότι ςυναινεί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ κατωτζρω όρουσ που
εδϊ διατυπϊνονται, χωρίσ καμία εξαίρεςθ. Εάν κάποιοσ χριςτθσ δεν ςυμφωνεί με αυτοφσ τουσ όρουσ, τότε οφείλει
με ευκφνθ του να απόςχει από τθν επίςκεψθ και χριςθ των υπθρεςιϊν του ιςτοτόπου. Αναπόςπαςτο και
δεςμευτικό τμιμα των παρόντων Πρων Χριςθσ αποτελεί θ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
ΧΑΑΚΤΘΑ,
όπωσ
αυτι
είναι
αναρτθμζνθ
ςτον
ιςτότοπο.
2.Όροι χρήςησ: H Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ ι να ανακεωρεί ελεφκερα τoυσ Προυσ
Χριςθσ του ιςτότοπου, οποτεδιποτε το κρίνει αναγκαίο. Θ Εταιρία κα αναρτά ςτον ιςτότοπο τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα ζκδοςθ των Πρων Χριςθσ, προκειμζνου να ενθμερϊνεται ο επιςκζπτθσ/χριςτθσ. Ο επιςκζπτθσ/χριςτθσ
παρακαλείται να ελζγχει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα το περιεχόμενο των ςυγκεκριμζνων ςελίδων για
ενδεχόμενεσ αλλαγζσ. Θ εξακολοφκθςθ τθσ χριςθσ του ιςτοτόπου, ακόμθ και μετά τισ όποιεσ αλλαγζσ, ςθμαίνει τθν
ανεπιφφλακτθ εκ μζρουσ του επιςκζπτθ/χριςτθ αποδοχι των τροποποιθμζνων Πρων Χριςθσ.Θ Εταιρία δεςμεφεται
ωσ προσ τθν ακρίβεια, τθν αλικεια και τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που παρατίκενται ςτον ιςτότοπο, ςε ότι
αφορά τθν ταυτότθτα τθσ Εταιρίασ και τισ παρεχόμενεσ μζςω του ιςτοτόπου πλθροφορίεσ. Θ εταιρία, ςτα πλαίςια
τθσ καλισ πίςτθσ, δεν ευκφνεται και δεν δεςμεφεται από καταχωριςεισ θλεκτρονικϊν δεδομζνων που ζγιναν εκ
ςφάλματοσ/παραδρομισ κατά τθν κοινι πείρα και δικαιοφται να προβαίνει ςε διόρκωςθ αυτϊν οποτεδιποτε
αντιλθφκεί τθν φπαρξι τουσ. Θ Εταιρία δεν ευκφνεται για οποιαςδιποτε μορφισ ηθμία υποςτεί ο
επιςκζπτθσ/χριςτθσ των ςελίδων, των υπθρεςιϊν, των επιλογϊν και των περιεχομζνων του ιςτοτόπου, ςτισ οποίεσ
προβαίνει με δικι του πρωτοβουλία και με τθ γνϊςθ των Πρων Χριςθσ. Κάκε επιςκζπτθσ/χριςτθσ οφείλει να
λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ (πχ. προγράμματα προςταςίασ από ιοφσ κ.α.) πριν από οιαδιποτε
«φόρτωςθ» από τον ιςτότοπο. Το κόςτοσ των ενδεχόμενων διορκϊςεων ι επιςκευϊν, το αναλαμβάνει ο
επιςκζπτθσ/χριςτθσ, τθσ Εταιρίασ μθ επζχουςασ κάποιασ ευκφνθσ ι επιβάρυνςθσ. Ο επιςκζπτθσ/χριςτθσ ζχει τθν
ευκφνθ πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του ιςτοτόπου και θ ςχετικι πρόςβαςθ μπορεί να απαιτεί τθν καταβολι τελϊν
ςε τρίτουσ φορείσ (π.χ. πάροχοσ υπθρεςιϊν διαδικτφου, χρζωςθ χρόνου παραμονισ ςτο διαδίκτυο). Ο
επιςκζπτθσ/χριςτθσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ πλθρωμισ των ςχετικϊν τελϊν. Ομοίωσ, ο επιςκζπτθσ/χριςτθσ
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τον προςωπικό εξοπλιςμό του με τα απαραίτθτα τεχνολογικά μζςα που του
επιτρζπουν
τθν
πρόςβαςθ
ςτισ
υπθρεςίεσ
του
ιςτοτόπου.
3.Δικαιϊματα πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ : Πλο το περιεχόμενο του ιςτοτόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
διακριτικϊν τίτλων, ςθμάτων, εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων κ.λ.π. αποτελοφν είτε
πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ Εταιρίασ και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του
ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων είτε πνευματικι ιδιοκτθςία τρίτων, για τθν οποία θ Εταιρία ζχει
λάβει άδεια χριςθσ για τισ δικζσ τθσ αποκλειςτικά ανάγκεσ και για τθ λειτουργία του ιςτοτόπου. Απαγορεφεται
οποιαδιποτε αντιγραφι, μεταφορά ι δθμιουργία παράγωγθσ εργαςίασ με βάςθ το περιεχόμενο αυτό ι
παραπλάνθςθ του κοινοφ. Θ αναπαραγωγι, επανζκδοςθ, φόρτωςθ, ανακοίνωςθ, διάδοςθ ι μετάδοςθ ι
οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του περιεχομζνου με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ
επιτρζπεται μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ςυναίνεςθσ τθσ Εταιρίασ ι οποιουδιποτε άλλου δικαιοφχου
των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνεσ, λογότυπα και διακριτικά γνωρίςματα που παρατίκενται ςτον
ιςτότοπο, κακϊσ και τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ τθσ Εταιρίασ ι τρίτων μερϊν, αποτελοφν περιουςιακά ςτοιχεία
τθσ Εταιρίασ ι των τρίτων μερϊν αντίςτοιχα, προςτατευόμενα από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ περί εμπορικϊν
ςθμάτων. Θ χριςθ τουσ ςτον ιςτότοπο δεν παρζχει άδεια ι δικαίωμα χριςθσ τουσ από τρίτουσ.
4.Ευθφνη Χρήςτη : Κάκε επιςκζπτθσ/χριςτθσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ ςχετικοφσ ελλθνικοφσ,
ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά των
νομοκεςιϊν που αφοροφν τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τθν προςταςία των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα, τθν προςταςία του ανταγωνιςμοφ κλπ. Επιπροςκζτωσ, κάκε χριςτθσ οφείλει να κάνει
χριςθ του παρόντοσ δικτυακοφ τόπου κατά τρόπο ςφμφωνο με τα χρθςτά ικθ και τουσ παρόντεσ όρουσ. Κάκε
επιςκζπτθσ/χριςτθσ υποχρεοφται να μθ χρθςιμοποιεί τον ιςτότοπο για αποςτολι με e-mail ι μετάδοςθ με
άλλουσ τρόπουσ οποιουδιποτε περιεχομζνου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλθτικό, προςβλθτικό, ενοχλθτικό,
ςυκοφαντικό, δυςφθμιςτικό, χυδαίο, άςεμνο, βλάςφθμο, λιβελογραφικό, που παραβιάηει το απόρρθτο τρίτων, που
δείχνει εμπάκεια ι εκφράηει φυλετικζσ, εκνικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ, που προκαλεί (ι δφναται να προκαλζςει)
προςβολι των χρθςτϊν θκϊν, κοινωνικϊν αξιϊν, τθσ ανθλικότθτασ κ.λ.π., που δεν ζχει δικαίωμα μετάδοςθσ
ςφμφωνα με το νόμο ι τισ εν ιςχφ ςυμβάςεισ (όπωσ εςωτερικζσ πλθροφορίεσ, ιδιοκτθςιακζσ και εμπιςτευτικζσ

πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν ι αποκαλφφκθκαν ωσ μζροσ εργαςιακϊν ςχζςεων ι που καλφπτονται ςε
ςυμφωνίεσ εμπιςτευτικότθτασ), που παραβιάηει οποιαδιποτε ευρεςιτεχνία, εμπορικό ςιμα, εμπορικό μυςτικό,
πνευματικά δικαιϊματα ι άλλα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα τρίτων κάκε είδουσ, που περιζχει ιοφσ λογιςμικοφ ι
οποιουςδιποτε άλλουσ κϊδικεσ, αρχεία ι προγράμματα που ζχουν ςχεδιαςτεί με ςκοπό τθν διακοπι, τθν
πρόκλθςθ βλάβθσ, τθν καταςτροφι ι τον εξοπλιςμό τθσ λειτουργίασ οποιουδιποτε λογιςμικοφ ι υλικοφ
υπολογιςτϊν. Κάκε χριςτθσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χριςθ του ιςτοτόπου και μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ
του μόνο για νόμιμουσ και κεμιτοφσ ςκοποφσ. Δεν επιτρζπεται ςτον χριςτθ, να χρθςιμοποιεί τον παρόν ιςτότοπο
με τρόπο που κα μποροφςε να καταςτρζψει, να απενεργοποιιςει ι να βλάψει τουσ διακομιςτζσ ι τα δίκτυα τθσ
Εταιρίασ.
5.φνδεςμοι ςε αυτόν τον δικτυακό τόπο :Ο ιςτότοποσ ενδζχεται να εμπεριζχει παραπομπζσ ςε δικτυακοφσ τόπουσ
τρίτων ι/και να παρζχει τϊρα ι ςτο μζλλον τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ιςτοςελίδεσ τρίτων μζςω ςυνδζςμων,
“δεςμϊν”, hyperlinks ι/και διαφθμιςτικϊν banners, καταςκευαςμζνουσ από άλλουσ ιδιϊτεσ και οργανιςμοφσ. Οι
ςυςχετιηόμενεσ αυτζσ ιςτοςελίδεσ ι παραπομπζσ δεν βρίςκονται υπό τον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ και θ Εταιρία δεν
φζρει ουδεμία ευκφνθ για τα περιεχόμενα οποιαςδιποτε τζτοιασ ιςτοςελίδασ ι οποιουδιποτε ςυνδζςμου που
περιλαμβάνεται ςε μία ςυςχετιηόμενθ ιςτοςελίδα, ι οποιωνδιποτε αλλαγϊν ι ενθμερϊςεων ςε τζτοιεσ
ιςτοςελίδεσ. Θ Εταιρία δεν ευκφνεται για τισ εκπομπζσ του διαδικτφου ι για τθν οιαςδιποτε μορφισ μετάδοςθ που
λαμβάνεται από οποιαδιποτε ςυνδεδεμζνθ ιςτοςελίδα. Θ Εταιρία παρζχει αυτοφσ τουσ ςυνδζςμουσ ςτον ιςτότοπο,
μόνο για τθ διευκόλυνςθ τθσ χριςθσ του ιςτοτόπου, θ χριςθ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι για τον χριςτθ/επιςκζπτθ
και το γεγονόσ ότι διαλαμβάνονται ςτον ιςτότοπο δεν υποδθλϊνει ότι θ Εταιρία εγκρίνει ι αποδζχεται το
περιεχόμενό
τουσ.
6.Λοιποί Όροι :Οποιαδιποτε διάταξθ των Πρων Χριςθσ καταςτεί αντίκετθ προσ νόμο, παφει αυτοδικαίωσ να
ιςχφει, χωρίσ ςε καμία περίπτωςθ να κίγεται θ ιςχφσ των λοιπϊν όρων. Οι παρόντεσ Προι Χριςθσ, κακϊσ και
οποιαδιποτε τροποποίθςι τουσ, διζπονται και ερμθνεφονται από το ελλθνικό δίκαιο, το δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και τισ ςχετικζσ διεκνείσ ςυνκικεσ. Αρμόδια δικαςτιρια για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ είναι αποκλειςτικά
τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ, Ελλάδασ.- Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί μζρη του
παρόντοσ, χωρίσ την υποχρζωςη προηγοφμενησ ενημζρωςησ. Ημ/νία επικαιροποίηςησ: Φεβρουάριοσ 2021
Πολιτική Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ «ΑΡΗΣΗ Α.Ε.»
1. Ειςαγωγή :Θ αςφάλεια και το απόρρθτο των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων αποτελοφν υψθλι προτεραιότθτα
για τθν εταιρία «ΑΡΗΣΗ Α.Ε.» (ςτο εξισ «Εταιρία»). Ρροσ επίτευξθ των ανωτζρω, θ Εταιρία εφαρμόηει όλα τα
ςφγχρονα και κατάλλθλα για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, τθν ανταπόκριςθ ςτα
οποία ελζγχει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. Θ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ
παρζχει πλθροφορίεσ για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγονται και επεξεργάηονται από τθν
Εταιρία κατά τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι προςωπικϊν πλθροφοριϊν που δφναται να
ςυλλζξει θ Εταιρία κατά τθ χριςθ/ επίςκεψθ του ιςτοτόπου τθσ «www.ariti.gr». Θ παροφςα Ρολιτικι περιγράφει
τουσ τφπουσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι προςωπικϊν πλθροφοριϊν που ςυλλζγει θ Εταιρία, τον τρόπο
με τον οποίο χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάηεται και προςτατεφει τισ
πλθροφορίεσ που ςυλλζγει, για πόςο καιρό τισ αποκθκεφει, με ποιουσ τισ μοιράηεται, ςε ποιουσ τισ διαβιβάηει και
τα δικαιϊματα που μποροφν να αςκιςουν τα υποκείμενα των δεδομζνων όςον αφορά τθ χριςθ των δεδομζνων
τουσ προςωπικοφ χαρακτιρα. Θ παροφςα Ρολιτικι δφναται να ανακεωρείται ι/και ενθμερϊνεται ανά πάςα ςτιγμι
και άνευ ειδοποίθςθσ. Θ Εταιρία κα αναρτά τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ζκδοςθ τθσ Ρολιτικισ ςτον ιςτότοπό τθσ
«www.ariti.gr».
2. Οριςμοί : ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ι ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ: Κάκε πλθροφορία που αφορά ςε
ταυτοποιθμζνο ι ταυτοποιιςιμο πρόςωπο (= ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ιτοι το πρόςωπο, του οποίου θ
ταυτότθτα μπορεί άμεςα ι ζμμεςα να εξακριβωκεί. Κρίςιμο ςτοιχείο αποτελεί θ ςφνδεςθ τθσ πλθροφορίασ με το
πρόςωπο κι όχι θ ποιότθτα τθσ πλθροφορίασ, όπωσ π.χ. το όνομα, ο αρικμόσ ταυτότθτασ, ο ΑΜΚΑ κλπ. ΕΙΔΙΚΘ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ (ι ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα): Κάκε πλθροφορία που
αποκαλφπτει τθ φυλετικι ι εκνοτικι καταγωγι, τα πολιτικά φρονιματα, τισ κρθςκευτικζσ ι φιλοςοφικζσ
πεποικιςεισ, τθ ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, τα γενετικά δεδομζνα, βιομετρικά δεδομζνα, δεδομζνα
υγείασ, δεδομζνα που αφοροφν τθ ςεξουαλικι ηωι ι τον γενετιςιο προςανατολιςμό. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ
ΣΤΘΝ ΥΓΕΙΑ: Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, τα οποία ςχετίηονται με τθν παρελκοφςα, τρζχουςα ι
μελλοντικι ςωματικι ι ψυχικι υγεία ενόσ φυςικοφ προςϊπου, περιλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
υγειονομικισ φροντίδασ και από τα οποία προκφπτουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υγεία του. ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ: Θ

ςυλλογι, θ καταχϊριςθ, θ οργάνωςθ, θ διάρκρωςθ, θ αποκικευςθ, θ προςαρμογι, θ μεταβολι, θ ανάκτθςθ, θ
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ χριςθ, θ διαβίβαςθ, θ διάδοςθ, θ διαγραφι ι θ καταςτροφι. ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ (Υ.Ε.): Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα που τθρεί και επεξεργάηεται
προςωπικά δεδομζνα. Ο Υ.Ε. κακορίηει τον ςκοπό και τον τρόπο τθσ επεξεργαςίασ. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ
(Ε.Ε.): Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα που επεξεργάηεται προςωπικά δεδομζνα
για λογαριαςμό κάποιου υπεφκυνου επεξεργαςίασ. ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ςτο οποίο
κοινολογοφνται τα δεδομζνα ΕΡΟΡΤΙΚΘ ΑΧΘ: Ανεξάρτθτθ δθμόςια αρχι που ςυγκροτείται από το εκάςτοτε
κράτοσ μζλοσ. Στθν Ελλάδα θ ΑΧΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΘ του
υποκειμζνου των δεδομζνων: Κάκε ζνδειξθ βοφλθςθσ, ελεφκερθ, ςυγκεκριμζνθ, ρθτι και εν πλιρει επιγνϊςει, με
τθν οποία το υποκείμενο των δεδομζνων εκδθλϊνει ότι ςυμφωνεί, με διλωςθ ι με ςαφι κετικι ενζργεια, να
αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν.
3. Γενικζσ Αρχζσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα :Σφμφωνα με τον Κανονιςμό κάκε εταιρία
οφείλει: – να ςυλλζγει τα προςωπικά δεδομζνα κατά τρόπο κεμιτό και νόμιμο, – να τθρεί μόνο τα δεδομζνα που
τθσ χρειάηονται, – να τα τθρεί αςφαλι, – να διατθρεί τα δεδομζνα μόνο για τθ χρονικι διάρκεια που απαιτείται για
τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ ςυλλογισ τουσ και τθσ επεξεργαςίασ τουσ, – να ζχει ενθμερϊςει ςχετικά με
τθν τιρθςθ τα υποκείμενα των δεδομζνων, – να λαμβάνει τα κατάλλθλα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν
αςφάλεια των δεδομζνων και τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ,
απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ και – να είναι ςε κζςθ ανά πάςα ςτιγμι να αποδείξει όλα τα παραπάνω.
4. κοπόσ : Σκοπόσ αυτισ τθσ Ρολιτικισ είναι να παρζχει ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ ςτουσ προμθκευτζσ, πελάτεσ
και ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρίασ, κακϊσ και ςτουσ επιςκζπτεσ ι χριςτεσ του ιςτοτόπου τθσ «www.ariti.gr», ςχετικά με
τθ διατιρθςθ των Ρροςωπικϊν τουσ Δεδομζνων, ιτοι ποια προςωπικά ςτοιχεία διατθρεί θ Εταιρία, για πόςο καιρό
και για ποιο ςκοπό.Αναφορικά με τουσ Εργαηόμενουσ τθσ Εταιρίασ (υποψθφίουσ, υφιςτάμενουσ και πρϊθν
εργαηόμενουσ) εφαρμόηεται θ Ρολιτικι Διατιρθςθσ αρχείου Ρροςωπικϊν Δεδομζνων υπαλλιλων τθσ Εταιρίασ.
5.
Πολιτική
Προςταςίασ
Δεδομζνων
Προςωπικοφ
Χαρακτήρα :
Α) Νομικι Βάςθ Επεξεργαςίασ – Θ ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρίασ με υποχρεϊςεισ τθσ εκ του νόμου και δθ τθσ
φαρμακευτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. – Θ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ. – Θ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ ςτο πλαίςιο τθσ
δραςτθριότθτάσ τθσ. – Θ ικανοποίθςθ αιτθμάτων ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ των υποκειμζνων των δεδομζνων.
– Θ διαςφάλιςθ του προςωπικοφ, των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρίασ. – Θ εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ απζναντι ςε τρίτα μζρθ, όπωσ ενδεικτικά καταςκευαςτζσ προϊόντων.
Β) Είδοσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τρόποσ επεξεργαςίασ Θ Εταιρία τθρεί, κατά περίπτωςθ, τα κάτωκι
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα: Επαγγελματίεσ Υγείασ :Πνομα, Επϊνυμο, ΑΜΚΑ,Ειδικότθτα,Φορζασ
εργαςίασ,Επαγγελματικόσ/Ακαδθμαϊκόσ τίτλοσ,Διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ και επίςκεψθσ (οδόσ, αρικμόσ, πόλθ,
επαρχία), Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ςτοιχεία οποιουδιποτε άλλου ψθφιακοφ λογαριαςμοφ,Ώρεσ
επιςκζψεων,Τθλζφωνο εργαςίασ,Επαγγελματικό κινθτό τθλζφωνο,Εργαςιακόσ τομζασ, Θζςθ εργαςίασ, ΑΦΜ
Αςκενείσ : Ονοματεπϊνυμο,Δ/νςθ Κατοικίασ,Τθλζφωνο,ΑΦΜ,ΑΜΚΑ,Αςφαλιςτικό Ταμείο, Ρρομθκευτζσ/
Συνεργάτεσ :Ονοματεπϊνυμο ι Επωνυμία,Διεφκυνςθ,Τθλζφωνο, ΑΦΜ, Φαξ, Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου,Ρρόςωπα επικοινωνίασ και ςχετικά ςτοιχεία επικοινωνίασ, Επιςκζπτεσ ιςτοςελίδασ : Για τθν εφρυκμθ
λειτουργία του δικτυακοφ τόπου και των υπθρεςιϊν του χρθςιμοποιείται και αξιοποιείται θ πολιτικι των cookies ςτον ιςτότοπο είναι αναρτθμζνθ κι θ ςχετικι Ρολιτικι τθσ Εταιρίασ. Συνοπτικά, κατά τθν επίςκεψθ ςτον ιςτότοπο
τθσ Εταιρίασ ςυλλζγονται τα τεχνικά απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ ςτον ιςτότοπο ι για τθν
παροχι τθσ υπθρεςίασ cookies, για τθν εγκατάςταςθ των οποίων δεν απαιτείται θ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου.
Θ Εταιρία ςυλλζγει, πλθν των ανωτζρω, και τα κάτωκι δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα για τθν παροχι επιπλζον
ενθμζρωςθσ ι πλθροφόρθςθσ του χριςτθ του ιςτοτόπου, κατόπιν αιτιματοσ του τελευταίου: Ονοματεπϊνυμο,
Διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ,Τθλζφωνο επικοινωνίασ (δεν είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ του
πεδίου αυτοφ),Εταιρία (δεν είναι υποχρεωτικό), Κάκε χριςτθσ εγγυάται για τθν ακρίβεια και γνθςιότθτα των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που τον αφοροφν και που υποβάλλει ςτον ιςτότοπο, κακϊσ και για το
δικαίωμά
του
υποβολισ
των
δεδομζνων
αυτϊν.
Γ) Σκοποί Επεξεργαςίασ :- Επιχοριγθςθ ςυμμετοχισ Επαγγελματιϊν Υγείασ (Ε.Υ.) ςε ςυνζδρια του ΕΟΦ., –
Ρλθροφόρθςθ, προϊκθςθ και εμπορικι επικοινωνία προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Εταιρίασ. ,- Ρλθροφόρθςθ Ε.Υ.
για επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ, ςυνζδρια ι ςεμινάρια αρμοδιότθτασ ΕΟΦ., – Εκτζλεςθ παραγγελίασ ι ςφμβαςθσ. ,Εκπλιρωςθ νόμιμων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ ζναντι του αςφαλιςτικοφ φορζα, Κλινικισ ι Δθμοςίου
Νοςοκομείου, – Είςπραξθ απευκείασ από τον ΕΟΡΥΥ ι τον αςφαλιςτικό φορζα του αντιτίμου των πωλθκζντων
υλικϊν. , – Συμμόρφωςθ τθσ Εταιρίασ με τθ φαρμακευτικι νομοκεςία και τθ νομοκεςία για τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα (πχ. ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ)., – Συμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι., – Εκπλιρωςθ
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ. ,- Εκπλιρωςθ των νόμιμων επιχειρθματικϊν ςκοπϊν τθσ Εταιρίασ., – Απάντθςθ ςε
αιτιματα Ρρομθκευτϊν, Ρελατϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των αςκενϊν) και Συνεργατϊν τθσ Εταιρίασ.

Απάντθςθ
ςε
αιτιματα
χρθςτϊν/
επιςκεπτϊν
του
ιςτοτόπου
«www.ariti.gr».
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα υποβάλλονται ςτθν Εταιρία εκοφςια από τα ίδια τα
υποκείμενα ι μζςω των εκπροςϊπων τουσ. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ που αυτά κοινοποιοφνται ςτθν Εταιρία από
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ προκειμζνου να προβεί ςε ενζργειεσ που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ.
Δ)
Χρόνοσ
τιρθςθσ
των
Δεδομζνων
Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα
Τα δεδομζνα αυτά κα τθροφνται από τθν Εταιρία μόνον για όςο χρόνο είναι αυςτθρά απαραίτθτο για τθν
εκπλιρωςθ του εκάςτοτε ςκοποφ ςυλλογισ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςχετικι νομοκεςία και ζπειτα κα καταςτρζφονται.
Ε)
Τρόποσ
Επεξεργαςίασ
Θ Εταιρία ςυλλζγει μόνο τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που είναι απαραίτθτα, κατά περίπτωςθ. Ρεραιτζρω,
θ επεξεργαςία των κατά περίπτωςθ τθροφμενων δεδομζνων γίνεται τόςο ςε ζντυπα όςο και ςε θλεκτρονικά μζςα
και καταχωροφνται ςτο εταιρικό ςφςτθμα τθσ Εταιρίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία –
ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων που αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων και
ςφμφωνα
με
τισ
αρχζσ
τθσ
δίκαιθσ
και
νόμιμθσ
επεξεργαςίασ.
ΣΤ)
Κοινοποίθςθ
των
Δεδομζνων
Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα
Τα δεδομζνα αυτά τυγχάνουν επεξεργαςίασ από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Εταιρίασ. Ρεραιτζρω, τα
δεδομζνα αυτά ενδζχεται να κοινοποιθκοφν και να καταςτοφν προςιτά, ανά περίπτωςθ και βάςθ του εκάςτοτε
ςκοποφ επεξεργαςίασ, και από νομικά ι φυςικά πρόςωπα, με τα οποία, κατά καιροφσ, θ Εταιρία διατθρεί
ςυνεργαςία, όπωσ π.χ. δικθγορικό γραφείο ι εταιρία αςφάλιςθσ ι καταςκευαςτζσ και κατόχοι άδειασ κυκλοφορίασ
ι διοργανωτζσ ςυνεδρίων κ.λπ., από δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και πλθροφοριακά ςυςτιματα, όπωσ π.χ. θ ΕΓΑΝΘ, ΕΟΦ,
ΕΟΡΥΥ κ.λπ., από Τράπεηεσ, αςφαλιςτικοφσ φορείσ, ελεγκτζσ ςτο πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ με
εξωτερικοφσ και εςωτερικοφ κανονιςμοφσ ι όπου αλλοφ απαιτείται από τθ νομοκεςία. Στο πλαίςιο τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ, δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ενδζχεται να κοινοποιθκοφν ςε
προμθκευτζσ τθσ Εταιρίασ ι ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρίασ που παρζχουν ςτθν τελευταία υπθρεςίεσ. Ωςτόςο, ςτθν
περίπτωςθ αυτι τα νομικά ι φυςικά πρόςωπα κα επεξεργαςτοφν τα εν λόγω δεδομζνα μόνον για το ςκοπό τθσ
παροχισ των εκάςτοτε υπθρεςιϊν προσ τθν Εταιρία και όχι προσ ίδιο όφελοσ, ενεργϊντασ ωσ εκτελοφντεσ τθν
επεξεργαςία και ζχοντασ δεςμευκεί με Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ και Εχεμφκειασ. Κατ’ εξαίρεςθ, δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα δφνανται να γνωςτοποιθκοφν ςε τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αρμόδιων
αςτυνομικϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν, μόνο εφόςον υφίςταται εκ του νόμου ςχετικι υποχρζωςθ προσ αυτό ι
δυνάμει
απόφαςθσ
ι
παραγγελίασ
δικαςτικισ
αρχισ.
Η)
Διαβίβαςθ
των
Δεδομζνων
Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα
Τα δεδομζνα αυτά δε διαβιβάηονται ςε Τρίτθ χϊρα ι διεκνι οργανιςμό. Σε τυχόν περίπτωςθ διαβίβαςθσ εκτόσ
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, θ Εταιρία δεςμεφεται ότι κα λαμβάνει τα απαιτοφμενα μζτρα, προκειμζνου τα
δεδομζνα που διαβιβάηονται προσ τρίτουσ να είναι τα ελάχιςτα αναγκαία και ότι κα ςυντρζχουν πάντα οι
προχποκζςεισ
για
νόμιμθ
και
κεμιτι
επεξεργαςία.
6.
Δικαιϊματα
Κάκε υποκείμενο δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ζχει καταρχιν δικαίωμα να γνωρίηει και να ζχει πρόςβαςθ
ςτα προςωπικά του ςτοιχεία που κατζχει θ Εταιρία ςφμφωνα με αυτιν τθν Ρολιτικι, να ελζγχει τθν ακρίβεια των
προςωπικϊν δεδομζνων που παρζχονται ςτθν Εταιρία κακϊσ και να ενθμερϊνει/επικαιροποιεί τα ςτοιχεία των
προςωπικϊν του δεδομζνων. Το υποκείμενο των δεδομζνων ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να επικοινωνεί με τθν
Εταιρία και δθ με τον Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 210-3645691 & e- mail:
dpo@samartzislaw.gr) για να αςκιςει τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία των
Δεδομζνων δικαιϊματά του (άρκρα 15-22), όπωσ, μεταξφ άλλων, θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του (προκειμζνου να
γνωρίηει ποια δεδομζνα του και για ποιο λόγο επεξεργάηεται θ Εταιρία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ αυτϊν), θ
επαλικευςθ του περιεχομζνου των δεδομζνων του, τθσ προζλευςθσ, ακρίβειασ και τοποκεςίασ τουσ, θ απόκτθςθ
αντιγράφου των δεδομζνων του, το αίτθμα για ςυμπλιρωςθ, ενθμζρωςθ, τροποποίθςθ των δεδομζνων του, ςτισ
περιπτϊςεισ που ορίηει ο νόμοσ, το αίτθμα για περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων του, το αίτθμα για
διαγραφι των δεδομζνων του κ.λπ. Τα δικαιϊματα αυτά καταρχιν αςκοφνται χωρίσ κόςτοσ για το υποκείμενο.
Επιπροςκζτωσ, αν το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει ςυναινζςει με Διλωςθ Συγκατάκεςθσ, μπορεί ανά πάςα
ςτιγμι να αποςφρει τθ ςυγκατάκεςι του με απλι διλωςθ ανάκλθςθσ (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 210-3645691, email: dpo@samartzislaw.gr, διεφκυνςθ: Λ.Τατοΐου 52, 136 77 Αχαρνζσ), χωρίσ ωςτόςο να κίγεται θ νομιμότθτα τθσ
επεξεργαςίασ που βαςίςτθκε ςτθ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου πριν τθν ανάκλθςθ ι ςτθ ςυμμόρφωςθ με τισ εκ
του νόμου υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ. Τζλοσ, κάκε υποκείμενο μπορεί οποιαδιποτε ςτιγμι να ενθμερϊςει
απευκείασ τθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα αν κεωρεί ακατάλλθλθ τθν εκ μζρουσ τθσ
Εταιρίασ χριςθ των δεδομζνων του (www.dpa.gr).Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί μζρη τησ παροφςασ Πολιτικήσ, χωρίσ την υποχρζωςη
προηγοφμενησ ενημζρωςησ. Ημ/νία επικαιροποίηςησ: Φεβρουάριοσ 2021

Πολιτική Cookies
ΠΟΛΙΣΙΚΗ COOKIES ΣΗ «ARITI A.E.»
1.Ειςαγωγή : Θ αςφάλεια και το απόρρθτο των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων αποτελοφν υψθλι
προτεραιότθτα για τθν εταιρία «ARITI A.E.» (ςτο εξισ «Εταιρία»).Ρροσ επίτευξθ των ανωτζρω, θ Εταιρία εφαρμόηει
όλα τα ςφγχρονα και κατάλλθλα για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, τθν
ανταπόκριςθ ςτα οποία ελζγχει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. Θ παροφςα ΡΟΛΙΤΙΚΘ εξθγεί τι είναι τα cookies και
πϊσ τα χρθςιμοποιοφμε ςτον παρόν ιςτότοπο τθσ Εταιρίασ ARITI A.E., ιτοι τουσ τφπουσ των cookies που
χρθςιμοποιεί θ Εταιρία κάκε φορά που επιςκζπτεςκε τα sites μασ, τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγει θ Εταιρία
χρθςιμοποιϊντασ τα cookies, και πϊσ χρθςιμοποιοφνται αυτζσ οι πλθροφορίεσ. Θ Εταιρία δφναται να τροποποιεί
τθν
παροφςα.
2.Σι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων ςε μορφι κειμζνου, τα οποία αποκθκεφονται ςτον
περιθγθτι (browser) του Χριςτθ όταν επιςκζπτεται ζναν ιςτότοπο. Οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ αποκθκεφονται ςτον
υπολογιςτι του Χριςτθ μπορεί να περιζχουν ςτοιχεία όπωσ ποιεσ είναι οι ςελίδεσ που επιςκζφτθκε ο Χριςτθσ, τθν
θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ επίςκεψθσ κακϊσ και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αρικμό αναγνϊριςθσ του Χριςτθ.
Με τθν χριςθ αυτι, το Site είναι ςε κζςθ να αποκθκεφςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν περιιγθςθ του Χριςτθ
ςτο Site, κακϊσ και να διαβάςει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ϊςτε να προςφζρει ςτον Χριςτθ μια ενοποιθμζνθ εμπειρία
περιιγθςθσ. Γενικά για τθ χριςθ των cookies, απαιτείται θ προθγοφμενθ ςυγκατάκεςι ςασ, με εξαίρεςθ τα τεχνικά
cookies, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν ορκι λειτουργία ενόσ site και για τθν περιιγθςθ ςε αυτό από τον
χριςτθ. Χωρίσ αυτά, οι χριςτεσ ενδζχεται να μθν είναι ςε κζςθ να προβάλλουν ςωςτά τισ ςελίδεσ ι να
χρθςιμοποιιςουν
οριςμζνεσ
υπθρεςίεσ.
3.Ποια cookies χρηςιμοποιοφμε ςτον Δικτυακό μασ Σόπο; : Στον παρόν διαδικτυακό τόπο θ Εταιρία μασ
χρθςιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies, ιτοι τεχνικά απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ ςτθν
ιςτοςελίδα. Άλλωσ, θ Εταιρία μασ χρθςιμοποιεί μόνο τα απολφτωσ απαραίτθτα cookies, τα οποία είναι ουςιαςτικισ
ςθμαςίασ για τθν ορκι λειτουργία του Δικτυακοφ μασ Τόπου, ςασ επιτρζπουν να κάνετε περιιγθςθ και να
χρθςιμοποιιςετε τισ λειτουργίεσ τουσ, όπωσ πρόςβαςθ ςε αςφαλείσ περιοχζσ. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίηουν
τθν ατομικι ςασ ταυτότθτα. Χωρίσ αυτά τα cookies, δεν μποροφμε να προςφζρουμε αποτελεςματικι λειτουργία
των Δικτυακϊν μασ Τόπων.Αν δεν δεχκείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επθρεαςτεί θ απόδοςθ και λειτουργικότθτα
του δικτυακοφ μασ τόπου και να περιοριςτεί θ πρόςβαςι ςασ ςε περιεχόμενο του.
4. Πωσ να διαγράψετε τα COOKIES Για να ενθμερωκείτε περαιτζρω ςχετικά με τουσ τφπουσ cookies και τον τρόπο
που μπορείτε να διαχειριςτείτε τα cookies, μπορείτε να επιςκεφτείτε τον ιςτότοπο: http://www.allaboutcookies.org
. Σε περίπτωςθ που αρνθκείτε τθ χριςθ cookies είναι δυνατό να μθ λειτουργοφν κανονικά οριςμζνεσ δυνατότθτεσ
τθσ
παροφςασ
ιςτοςελίδασ.
5. Δικαιϊματα Κάκε υποκείμενο δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ζχει καταρχιν δικαίωμα να γνωρίηει και να
ζχει πρόςβαςθ ςτα προςωπικά του ςτοιχεία που κατζχει θ Εταιρία ςφμφωνα με αυτιν τθν Ρολιτικι, να ελζγχει τθν
ακρίβεια των προςωπικϊν δεδομζνων που παρζχονται ςτθν Εταιρία κακϊσ και να ενθμερϊνει/επικαιροποιεί τα
ςτοιχεία
των
προςωπικϊν
του
δεδομζνων.
Το υποκείμενο των δεδομζνων ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να επικοινωνεί με τθν Εταιρία και δθ με τθν Υπεφκυνθ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων (dpo@samartzislaw.gr) για να αςκιςει τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονιςμό για τθν
Ρροςταςία των Δεδομζνων δικαιϊματά του (άρκρα 15-22), όπωσ, μεταξφ άλλων, θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του
(προκειμζνου να γνωρίηει ποια δεδομζνα του και για ποιο λόγο επεξεργάηεται θ Εταιρία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ
αυτϊν), θ επαλικευςθ του περιεχομζνου των δεδομζνων του, τθσ προζλευςθσ, ακρίβειασ και τοποκεςίασ τουσ, θ
απόκτθςθ αντιγράφου των δεδομζνων του, το αίτθμα για ςυμπλιρωςθ, ενθμζρωςθ, τροποποίθςθ των δεδομζνων
του, ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει ο νόμοσ, το αίτθμα για περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων του, το αίτθμα
για διαγραφι των δεδομζνων του κ.λπ. Τα δικαιϊματα αυτά καταρχιν αςκοφνται χωρίσ κόςτοσ για το υποκείμενο.
Τζλοσ, κάκε υποκείμενο μπορεί οποιαδιποτε ςτιγμι να ενθμερϊςει απευκείασ τθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα αν κεωρεί ακατάλλθλθ τθν εκ μζρουσ τθσ Εταιρίασ χριςθ των δεδομζνων του
(www.dpa.gr).- Θ Εταιρία δφναται να τροποποιεί τθν παροφςα ενθμζρωςθ Cookies κατά καιροφσ για λόγουσ
ςυμμόρφωςθσ με κανονιςτικζσ μεταβολζσ ι προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τθσ λειτουργίασ τθσ και τισ
νομικζσ τθσ υποχρεϊςεισ. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί μζρη του παρόντοσ, χωρίσ
την
υποχρζωςη
προηγοφμενησ
ενημζρωςησ.
Ημ/νία επικαιροποίηςησ: Φεβρουάριοσ 2021
Πολιτική υςτήματοσ Βιντεοεπιτήρηςησ
Ενημζρωςη για την επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα μζςω ςυςτήματοσ βιντεοεπιτήρηςησ

1.- Τπεφθυνοσ επεξεργαςίασ: ΑΘΤΘ Α.Ε, Λεωφόροσ Τατοΐου 52, 136 77 Αχαρνζσ, 210-8002650Υπεφκυνθ
Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO): Ευαγγελία εντοφμθ (mail: dpo@samartzislaw.gr & τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2103645691) 2. κοπόσ επεξεργαςίασ και νομική βάςη: Χρθςιμοποιοφμε ςφςτθμα επιτιρθςθσ για τον ςκοπό τθσ
προςταςίασ προςϊπων και αγακϊν. Θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για ςκοποφσ εννόμων ςυμφερόντων που
επιδιϊκουμε ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ (άρκρο 6 παρ. 1. ςτ ΓΚΡΔ). 3. Ανάλυςη εννόμων ςυμφερόντωνΤο
ζννομο ςυμφζρον μασ ςυνίςταται ςτθν ανάγκθ να προςτατεφςουμε τον χϊρο μασ και τα αγακά που ευρίςκονται ςε
αυτόν από παράνομεσ πράξεισ, όπωσ ενδεικτικά από κλοπζσ. Το ίδιο ιςχφει και για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ, τθσ
ςωματικισ ακεραιότθτασ, τθσ υγείασ κακϊσ και τθσ περιουςίασ του προςωπικοφ μασ και τρίτων που νομίμωσ
ευρίςκονται ςτον επιτθροφμενο χϊρο. Συλλζγουμε μόνο δεδομζνα εικόνασ και περιορίηουμε τθ λιψθ ςε χϊρουσ
που αξιολογιςαμε ότι υπάρχει αυξθμζνθ πικανότθτα τζλεςθσ παράνομων πράξεων π.χ. κλοπισ, όπωσ ςτθν είςοδο
και ςτο server, χωρίσ να εςτιάηουμε ςε χϊρουσ όπου ενδζχεται να περιορίηεται υπζρμετρα θ ιδιωτικι ηωι των
προςϊπων των οποίων λαμβάνεται θ εικόνα, περιλαμβανομζνου του δικαιϊματόσ τουσ ςτον ςεβαςμό των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.4. Αποδζκτεσ Το τθροφμενο υλικό είναι προςβάςιμο μόνο από το αρμόδιο /
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό μασ που είναι επιφορτιςμζνο με τθν αςφάλεια του χϊρου, κακϊσ και από τθν εταιρία
φφλαξθσ MEGA GROUP SECURITY A.E. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάηεται ςε τρίτουσ, με εξαίρεςθ τισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ: α) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν περιλαμβάνει ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθ διερεφνθςθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, θ οποία αφορά πρόςωπα ι αγακά του υπευκφνου
επεξεργαςίασ, β) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν ηθτοφν δεδομζνα,
νομίμωσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, και γ) προσ το κφμα ι τον δράςτθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, όταν
πρόκειται για δεδομζνα τα οποία ενδζχεται να αποτελοφν αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ.5. Χρόνοσ
τήρηςησΤθροφμε τα δεδομζνα για δζκα ζξθ μζρεσ (16) θμζρεσ, μετά τθν πάροδο των οποίων διαγράφονται
αυτόματα. Σε περίπτωςθ που ςτο διάςτθμα αυτό διαπιςτϊςουμε κάποιο περιςτατικό, απομονϊνουμε τμιμα του
βίντεο και το τθροφμε ζωσ και ζναν (1) μινα ακόμα, με ςκοπό τθ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ και τθν ζναρξθ
νομικϊν διαδικαςιϊν για τθν υπεράςπιςθ των εννόμων ςυμφερόντων μασ, ενϊ αν το περιςτατικό αφορά τρίτον κα
τθριςουμε το βίντεο ζωσ και τρεισ (3) μινεσ ακόμα.6. Δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων Τα
υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν τα εξισ δικαιϊματα:Δικαίωμα πρόςβαςθσ: ζχετε δικαίωμα να μάκετε αν
επεξεργαηόμαςτε τθν εικόνα ςασ και, εφόςον αυτό ιςχφει, να λάβετε αντίγραφο αυτισ. Δικαίωμα περιοριςμοφ:
ζχετε δικαίωμα να μασ ηθτιςετε να περιορίςουμε τθν επεξεργαςία, όπωσ για παράδειγμα να μθ διαγράψουμε
δεδομζνα τα οποία κεωρείτε απαραίτθτα για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων.Δικαίωμα
εναντίωςθσ: ζχετε δικαίωμα να αντιταχκείτε ςτθν επεξεργαςία. Δικαίωμα διαγραφισ: ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε
να
διαγράψουμε
δεδομζνα
ςασ.
Μπορείτε να αςκιςετε τα δικαιϊματά ςασ ςτζλνοντασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ dpo@samartzislaw.gr ι επιςτολι ςτθν
ταχυδρομικι μασ διεφκυνςθ ι κατακζτοντάσ μασ οι ίδιοι το αίτθμα αυτοπροςϊπωσ, ςτθ διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ.
Για να εξετάςουμε ζνα αίτθμα που ςχετίηεται με τθν εικόνα ςασ, κα πρζπει να μασ προςδιορίςετε πότε περίπου
βρεκικατε ςτθν εμβζλεια των καμερϊν και να μασ δϊςετε μια εικόνα ςασ, ϊςτε να μασ διευκολφνει ςτον
εντοπιςμό των δικϊν ςασ δεδομζνων και ςτθν απόκρυψθ των δεδομζνων τρίτων εικονιηόμενων προςϊπων.
Εναλλακτικά, ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να προςζλκετε ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ για να ςασ επιδείξουμε τισ εικόνεσ
ςτισ οποίεσ εμφανίηεςτε. Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ άςκθςθ δικαιϊματοσ εναντίωςθσ ι διαγραφισ δεν
ςυνεπάγεται τθν άμεςθ διαγραφι δεδομζνων ι τθν τροποποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ κα ςασ
απαντιςουμε αναλυτικά το ςυντομότερο δυνατόν, εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηει ο ΓΚΡΔ.7. Δικαίωμα
υποβολήσ καταγγελίασ Σε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι θ επεξεργαςία των δεδομζνων που ςασ αφοροφν
παραβαίνει τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, ζχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ςε εποπτικι αρχι. Αρμόδια
εποπτικι αρχι για τθν Ελλάδα είναι θ Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων, Κθφιςίασ 1-3, 115 23,
Ακινα, https://www.dpa.gr/, τθλ. 2106475600.

