∆ήλωση για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων σύµφωνα µε
τον Γενικό Κανονισµό ∆εδοµένων Ε.Ε. 679/2016 της επιχείρησης µε
την επωνυµία «Ι. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α.» ως
Υπεύθυνου για την Επεξεργασία ή/και Εκτελούντος την Επεξεργασία.
Παρακαλούµε αφιερώστε λίγα λεπτά στη µελέτη και κατανόηση της παρακάτω
∆ήλωσης Προστασίας των Προσωπικών σας ∆εδοµένων.

Εισαγωγή
Η επιχείρησή µας δραστηριοποιείται στους παρακάτω χώρους:
i) Της έκδοσης πιστοποιητικών και σύνταξης φακέλων.
ii) Της
µελέτης,
επίβλεψης,
συντήρησης
και
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

κατασκευής

Απευθυνόµαστε τόσο σε επαγγελµατίες εγκαταστάτες όσο και σε τελικούς
πελάτες (χρήστες) των παραπάνω εργασιών. Στην άσκηση των
δραστηριοτήτων µας συλλέγουµε αποκλειστικά και εκείνα τα προσωπικά
δεδοµένα των πελατών που είναι απολύτως απαραίτητα, ώστε να
προµηθεύσουµε τα είδη µας στους πελάτες µας και να τους παρέχουµε τις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
Κατηγορίες δεδοµένων
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων του πελάτη για έκδοση προσφοράς,
καταχώρηση των στοιχείων για µια παραγγελία, χρήση των στοιχείων για
τιµολόγηση και παράδοση των ειδών στον πελάτη, αποθήκευση των
δεδοµένων επικοινωνίας του πελάτη για µελλοντική επαγγελµατική
επικοινωνία µαζί του και για αποστολή ενηµερωτικού περιεχοµένου για
προσφορές ή νέα προϊόντα (email newsletter).
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας µέσα από την ιστοσελίδα
µας, όπου παρέχεται πεδίο εισαγωγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης για αποστολή
newsletter µε θετική ενέργεια του επισκέπτη.
Συλλογή και επεξεργασία κωδικών αναγνώρισης, υποδείξεων άλλων κωδικών
και παρόµοιες πληροφορίες (όπως µάρκα και τύπος προϊόντος, σύνδεση,
οδηγίες σύνδεσης, ζώνες κάλυψης, παραµετροποιήσεις κλπ), για να
εγκαταστήσουµε συσκευές και να δώσουµε πρόσβαση στον πελάτη στις
υπηρεσίες που έχει ζητήσει, όπως για τη διασύνδεσή των συσκευών του µε
νόµιµο κέντρο λήψης και διαβίβασης σηµάτων συναγερµού εφόσον το
ζητήσει.
Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων συσκευής και χρήσης, συνδεσιµότητας
και παραµετροποιήσεων, δεδοµένων δικτύου, ενδεχοµένως πληροφορίες
λειτουργικού συστήµατος και λογισµικού, διεύθυνσης IP, αναγνωριστικών
συσκευής και λοιπών ρυθµίσεων, τα οποία απαιτούνται για να
εγκαταστήσουµε, να προγραµµατίσουµε, να ρυθµίσουµε και να ελέγξουµε την
ορθή λειτουργία στις συσκευές σας, γίνεται αναγκαία.

Συλλογή και επεξεργασία αναφορών σφαλµάτων και επιδόσεων από τις
συσκευές σας σχετικά µε τυχόν προβλήµατα, για να σας παρέχουµε αναγκαία
τεχνική υποστήριξη. Ακόµη, κατά την τεχνική σας υποστήριξη και την
αντιµετώπιση προβληµάτων, µπορεί να συλλέξουµε και να επεξεργαστούµε τα
δεδοµένα επικοινωνίας και ελέγχου ταυτότητας, το περιεχόµενο των
συνοµιλιών σας και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας, δεδοµένα σχετικά µε
την κατάσταση της συσκευής σας και των εφαρµογών σας, για να τα
υποβάλλουµε σε διαγνωστικούς ελέγχους και λοιπά δεδοµένα του συστήµατός
σας σχετικά µε τις εκδόσεις του λογισµικού του και λοιπές παραµετροποιήσεις.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του προσωπικού και των
εξωτερικών συνεργατών µας, για να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας
απέναντι στους ίδιους και στους πελάτες της.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, δηλαδή στοιχείων
επικοινωνίας, από τους προµηθευτές της επιχείρησής µας, για να µπορεί να
προµηθευτεί τα είδη µας, εφόσον συναλλαχθούµε µε φυσικά πρόσωπα σε
αυτό το επίπεδο.
Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων επικοινωνίας στο τηλεφωνικό κέντρο της
επιχείρησής µας, για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας λόγω του
αντικειµένου των δραστηριοτήτων µας.
Πεδίο Εφαρµογής και Συγκατάθεση
Όταν συναλλάσσεστε µε την επιχείρησή µας και λαµβάνετε τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες µας, συµφωνείτε στους Όρους Πωλήσεών και Παροχής των
Υπηρεσιών µας, τους οποίους θα βρείτε στα τιµολόγιά µας και στην ιστοσελίδα
µας. Θα πρέπει να διαβάζετε και να κατανοείτε τους όρους αυτούς πριν
συναλλαχθείτε µαζί µας, γι` αυτό σας ζητούµε να µας παρέχετε τη σαφή
συγκατάθεσή σας πριν από κάθε συναλλαγή, για να συλλέξουµε,
αποθηκεύσουµε και χρησιµοποιήσουµε ή διαβιβάσουµε τις πληροφορίες που
µας παρέχετε που µπορεί να περιλαµβάνουν προσωπικά σας δεδοµένα,
ακριβώς για να µπορέσουµε να εκτελέσουµε µε προσήκοντα τρόπο τη µεταξύ
µας συναλλαγή µε βάση τους συµβατικούς αυτούς όρους.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουµε και πώς
Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωµα ν` αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών
σας δεδοµένων σε µια µεταξύ µας συναλλαγή, όπως µπορείτε επίσης να µας
χορηγήσετε τα δεδοµένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την αγορά ενός
προϊόντος ή µίας υπηρεσίας και για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το προϊόν
ή την υπηρεσία. Τα προσωπικά δεδοµένα που µπορεί γενικά να συλλέξουµε
από εσάς κατά τις µεταξύ µας συναλλαγές µπορεί να περιλαµβάνουν τα εξής:
(α) ∆εδοµένα που µας χορηγείτε εσείς άµεσα στις µεταξύ µας συναλλαγές.
Όταν για παράδειγµα αγοράζετε ένα προϊόν από την εταιρεία µας ή
εκδηλώνετε ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µας ή µας ζητάτε να
σας στείλουµε µια προσφορά ή µας καλείτε στο χώρο σας για έκδοση µελέτης
ή µας υποβάλετε µια παραγγελία είτε απευθείας είτε µέσω της ιστοσελίδας µας

είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε µέσω τηλεφώνου, εκπονούµε τις
µελέτες των εγκαταστάσεων σας ή όταν κάνουµε τις διαδικασίες για την
έκδοση πιστοποιητικών και σύνταξη φακέλων ή όταν πραγµατοποιούµε µία
τεχνική συντήρηση στην ηλεκτροµηχανολογική σας εγκατάσταση, όταν
επικοινωνείτε µαζί µας για τεχνική υποστήριξη και αντιµετώπιση προβληµάτων
κ.ο.κ., εσείς µας παρέχετε οικειοθελώς µας τα προσωπικά σας δεδοµένα και
συγκεκριµένα το όνοµατεπώνυµό σας, το τηλέφωνό σας, το email σας, την
ταχυδροµική σας διεύθυνση, τα αναγνωριστικά των συσκευών σας, τους
αναγνωριστικούς κωδικούς σας, τα στοιχεία τιµολόγησής σας (δηλαδή
Επαγγελµατική/Εταιρική Επωνυµία, Νόµιµη Έδρα, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., Αντικείµενο∆ραστηριότητα-Επάγγελµα, Καθεστώς Φ.Π.Α., ∆ιεύθυνση Τόπου Παράδοσης
Προϊόντων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Χρέωσης), ρυθµίσεις ασφαλείας για τις
συσκευές σας ή ενδεχοµένως και για υπηρεσίες που σας παρέχονται µέσω
τρίτων και µέσω αυτών των προϊόντων (πχ ηλεκτρονικές εφαρµογές και
υπηρεσίες τρίτων κλπ), για τις ελεγχόµενες ζώνες του χώρου σας, τις
τοποθεσίες
των
ραντάρ
σας,
δεδοµένα
συνδεσιµότητας
και
παραµετροποίησης, προγραµµατισµού, δικτύου, πρόσβασης, λειτουργικών
συστηµάτων και λοιπών λογισµικών που διαθέτουν τα συστήµατα ασφαλείας,
διεύθυνση IP, λοιπά αναγνωριστικά και ρυθµίσεις, ενδείξεις σφαλµάτων,
επιδόσεις, διαγνωστικά, αναφορές ελέγχων κ.ο.κ., µε σκοπό να σας
υποστηρίξουµε τεχνικά σχετικά µε τα προϊόντα µας, να σας βοηθήσουµε στην
κατανόηση της χρήσης και της λειτουργίας τους και να προτείνουµε
βελτιώσεις και λύσεις σε τυχόν προβλήµατα που µπορεί ν` αντιµετωπίσετε. Τα
παραπάνω είτε µας τα παρέχετε εσείς άµεσα είτε µπορεί να συλλεχθούν από
εµάς µε τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, όταν εσείς επικοινωνείτε µαζί µας
συλλέγουµε δεδοµένα επικοινωνίας ή ελέγχου ταυτότητας, για να µπορέσουµε
να σας βοηθήσουµε.
Ακόµη, εσείς µας χορηγείτε στοιχεία επικοινωνίας για να µπορούµε σας
αποστέλλουµε ενηµερωτικό περιεχόµενο µέσω email, το οποίο επιλέγετε
εισάγοντας µε δική σας ενέργεια την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο
κατάλληλο πεδίο της ιστοσελίδας µας ή δίνοντάς µας τη σαφή συγκατάθεσή
σας σε σχετικό έντυπο.
Επίσης, θα µας δώσετε στοιχεία για την πληρωµή µας, δηλαδή στοιχεία και
αξιογράφων ή στοιχεία τρίτου πληρωτή κλπ για να µπορέσουµε να σας
τιµολογήσουµε και να πληρωθούµε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα καταχωρούµε στο µηχανογραφηµένο µας
σύστηµα της επιχείρησής µας, όπου ανοίγουµε και διατηρούµε καρτέλα
συναλλασσόµενου πελάτη/προµηθευτή. Τα στοιχεία αποθηκεύονται και σε
έγχαρτο αρχείο, προκειµένου να είµαστε σε θέση να εκπληρώσουµε τη µεταξύ
µας σύµβαση και να πληρωθούµε το αντίτιµο που τυχόν µας οφείλετε για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Τα στοιχεία για την πληρωµή διαβιβάζονται σε
συνεργαζόµενο λογιστή, προκειµένου να προβεί στις αναγκαίες καταχωρήσεις
στοιχείων για φορολογικούς λόγους.
(β) ∆εδοµένα που συλλέγουµε µέσω της ιστοσελίδας µας
Χρησιµοποιούµε τεχνολογία cookies (τεχνολογία καταγραφής) στην
ιστοσελίδα µας για να ενισχύσουµε την ποιότητα της ηλεκτρονικής σας
περιήγησης στην ιστοσελίδα µας, όπως για παράδειγµα για να µην

πληκτρολογείτε συνεχώς τον κωδικό και το συνθηµατικό σας κατά την είσοδό
σας. Κανενός είδους προσωπική πληροφορία δεν συλλέγεται από τα
συγκεκριµένα cookies. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies έχουµε
αναρτήσει στην ιστοσελίδα µας, όπου σας ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης
πλοήγησης στην ιστοσελίδα, αφού έχετε ενηµερωθεί και συγκατατεθεί στη
χρήση τους. Όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, µπορείτε να ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή και µε απλή διαγραφή τους από τη µηχανή
αναζήτησης και τον υπολογιστή σας ή µε απλή αλλαγή των ηλεκτρονικών
ρυθµίσεών σας για τα cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την
τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να µην µπορέσετε να
χρησιµοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή να κατεβάσετε
συγκεκριµένο υλικό ή/και να απευθυνθείτε σε άλλα links κλπ.
(γ) ∆εδοµένα που συλλέγουµε εµείς µέσω τηλεφωνικών κλήσεων,
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και βίντεο.
Χρησιµοποιούµε τεχνολογία καταγραφής επικοινωνίας στο τηλεφωνικό κέντρο
µας για την εξασφάλιση της ποιότητας της εξυπηρέτησής και για την ασφάλεια
των συναλλαγών µας λόγω της φύσεως και της ιδιαιτερότητας του
αντικειµένου µας, αφού παρέχουµε συστήµατα ασφαλείας και σχετικές
υπηρεσίες. Οι κλήσεις καταγράφονται µετά από ενηµέρωσή σας και αφού µας
έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο σχετικό έντυπο. Επίσης, συλλέγουµε και
αποθηκεύουµε το περιεχόµενο των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
που µας αποστέλλετε, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
µεταξύ µας συναλλαγών, τη χρήση των προϊόντων µας και την τεχνική
υποστήριξη αυτών. Επιπλέον, αποθηκεύουµε το περιεχόµενο ενός άµεσου
µηνύµατος (SMS) που µπορεί να µας στείλετε. Τέλος, εάν επισκεφτείτε τα
γραφεία µας ή λάβετε µέρος σε κάποιο εκδήλωσή µας εκεί, ενδέχεται να γίνει
επόπτευση ή καταγραφή της εικόνας σας από κάµερες ασφαλείας.
(δ) ∆εδοµένα που συλλέγουµε από άλλες πηγές και τρίτους.
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε µπορεί να συνδυαστούν µε
πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δηµόσια, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας
σας που εσείς µοιράζεστε δηµοσίως µέσω των δικών σας ιστοσελίδων, των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενηµερωτικών σας email, των εντύπων που
χρησιµοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελµατικές σας κάρτες κ.ο.κ.
Άλλοι τρίτοι που ενδέχεται να µας διαβιβάσουν δεδοµένα σας είναι τα
κοινωνικά δίκτυα, εφόσον έχετε παραχωρήσει σε κάποιο προϊόν µας δικαίωµα
πρόσβασης σε τέτοια, αλλά και οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις που τυχόν σας
προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα τα κέντρα λήψης και
διαβίβασης σηµάτων συναγερµών που ενδέχεται να µας διαβιβάσουν τα
στοιχεία επικοινωνίας σας σε περίπτωση λήψης σηµάτων σφαλµάτων και
αναφορών προβληµάτων από τις συσκευές που εµείς σας έχουµε
εγκαταστήσει. Τέλος, µπορεί να λάβουµε δεδοµένα σας από άλλες ελεύθερες
βάσεις δεδοµένων, όπως οι επαγγελµατικοί και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, για
να σας καλέσουµε για επικοινωνία.

Επεξεργασία

Χρησιµοποιούµε και επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά ∆εδοµένα που τυχόν
συλλέγουµε, ακόµη και συνδυαστικά µεταξύ τους, για να:
(α) Εκπληρώσουµε τις µεταξύ µας συµβάσεις και να παρέχουµε τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες µας στον πελάτη µε προσήκοντα τρόπο. Χρησιµοποιούµε τα
δεδοµένα που µας παρέχετε και τη συγκατάθεσή σας για να εκτελέσουµε και
να ολοκληρώσουµε τις συναλλαγές µας µε εσάς, για να σας παρέχουµε τα
προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας, για να σας παρέχουµε υποστήριξη
τεχνικού χαρακτήρα και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες όταν απαιτηθεί
σχετικά µε τα προϊόντα µας.
(β) Βελτιώσουµε τη µεταξύ µας σχέση. Χρησιµοποιούµε αρχεία επικοινωνίας
για να καταλάβουµε καλύτερα τα ζητήµατα που σας απασχολούν, αλλά και για
να διαγνώσουµε εγκαίρως τυχόν σφάλµατα και προβλήµατα και έτσι να
βελτιώσουµε και να ενδυναµώσουµε την ποιότητα στις συναλλαγές και τη
σχέση σας µε την εταιρεία µας.
(γ) Προµηθεύσουµε εσάς µε ενδιαφέρουσες προσφορές και ενηµέρωση για
νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και τάσεις στην αγορά, για την παρουσία µας
σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. Η εταιρεία µας χρησιµοποιεί µόνο την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση για αποστολή ενηµερωτικού υλικού και δεν
χρησιµοποιεί καθόλου το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου,
των συνοµιλιών µας κλπ για διαφηµιστικούς σκοπούς.
(δ) Επεξεργαστούµε τις πληρωµές µας και τις υποχρεώσεις µας.
Χρησιµοποιούµε τα στοιχεία τιµολόγησης, αξιογράφων και πληρωµών
αποκλειστικά και µόνο για να λάβουµε από εσάς το αντίτιµο των προϊόντων
και των υπηρεσιών µας, µέσω συνεργαζόµενου λογιστικού γραφείου που
δεσµεύεται µε όρους εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας.
(ε) Να προστατευτούµε από κινδύνους, να προστατεύσουµε εσάς από
τέτοιους και για την επίλυση τυχόν διαφορών. Χρησιµοποιούµε δεδοµένα για
την ασφάλεια και την προστασία των προϊόντων µας και των πελατών µας και
για τον εντοπισµό και την πρόληψη απατηλών ενεργειών, καθώς και για την
επίλυση διαφορών σε περίπτωση ανώµαλης εξέλιξης των συµβάσεών µας.
(στ) Επικοινωνία µαζί σας. Χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα που συλλέγουµε για
να επικοινωνούµε µαζί σας µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
επιστολής, SMS και µε άλλα µέσα, για να σας ενηµερώσουµε για την
παραγγελία σας ή την επισκευή ενός προϊόντος, για να σας παρέχουµε τεχνική
υποστήριξη ή υποστήριξη εγκατάστασης, για να σας δώσουµε µια µελέτη, για
να σας ενηµερώσουµε για τυχόν εκκρεµότητες ή για να ζητήσουµε επιπλέον
πληροφορίες για ένα αίτηµά σας, για να σας προσκαλέσουµε σε εκδηλώσεις
µας, για να σας ενηµερώσουµε για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Επιπλέον, έχετε
τη δυνατότητα να εγγραφείτε µέσω της ιστοσελίδας µας ή µε άλλη θετική σας
ενέργεια σε newsletter για τη λήψη ενηµερωτικού περιεχοµένου από την
εταιρεία µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ έχετε επιπλέον τη

δυνατότητα να επιλέξετε να λαµβάνετε τέτοιο περιεχόµενο µε SMS, µε
ταχυδροµική επιστολή ή ακόµη και τηλεφωνικά.
Χρόνος ∆ιατήρησης
∆ιατηρούµε τα δεδοµένα που συλλέγουµε για όσο χρόνο είναι απαραίτητος
προκειµένου να εκπληρώσουµε τις συµβατικές µας υποχρεώσεις απέναντί σας
και να συµµορφωθούµε µε τις λοιπές νόµιµες υποχρεώσεις µας, όπως για
παράδειγµα τις φορολογικές, τις υποχρεώσεις σχετικά µε την ασφάλεια των
συστηµάτων µας και τις εγγυήσεις των προϊόντων µας κοκ. Εάν τυχόν
πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα, τα διατηρούµε σε κάθε περίπτωση για τη
µικρότερη δυνατή περίοδο. Γενικά, θα κρατήσουµε τα δεδοµένα σας για όσο
χρόνο θα διατηρείτε συµβατική σχέση µαζί µας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε
ηλεκτρονική µορφή και, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτή
διακοπεί, θα τα κρατήσουµε για όσο χρόνο ακόµα απαιτείται µέχρι να
παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Επίσης, θα τα διατηρήσουµε
για αόριστο χρονικό διάστηµα και σε περιπτώσεις που υποχρεούµαστε από το
νόµο, όπως για παράδειγµα όταν σχετίζονται µε κάποια διεξαγόµενη
εισαγγελική έρευνα ή δικαστική διαδικασία. Αν µας έχετε παραχωρήσει τη
συγκατάθεσή σας για µεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, θα τα διατηρήσουµε
σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.
∆ιαβίβαση
Γενικά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν διαβιβάζουµε σε κανέναν τα
δεδοµένα σας για διαφηµιστικούς και προωθητικούς σκοπούς ή σκοπούς
άλλους από τις µεταξύ µας συµβατικές σχέσεις ή για όσους σκοπούς εσείς µας
έχετε δώσει συγκατάθεση. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ορισµένα από τα
προϊόντα µας περιλαµβάνουν συνδέσεις προς τρίτους χωρίς δική µας
µεσολάβηση, µε αποτέλεσµα η καταχώρηση των προσωπικών σας δεδοµένων
σε αυτά τα προϊόντα να διέπονται από τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών
δεδοµένων των συγκεκριµένων τρίτων και όχι από τη δική µας. Επίσης, όταν η
εγκατάσταση και διασύνδεση των προϊόντων µας έχει γίνει από τρίτον, θα
πρέπει ν` απευθύνεστε σε αυτόν για σχετικά προσωπικά σας δεδοµένα. Κατά
το µέρος που µας αγορά τα δεδοµένα σας είναι ασφαλή και παραµένουν στην
εταιρεία µας. Με τη συγκατάθεσή σας, φυσικά, µπορεί να τα διαβιβάσουµε σε
συνεργαζόµενους τρίτους, προκειµένου να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα µας, όπως µας έχετε ζητήσει και ειδικότερα:
(α) Μπορεί να διαβιβάσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για την ολοκλήρωση
κάποιας συναλλαγής µεταξύ µας ή για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας έχετε ζητήσει από εµάς ή τρίτους συνεργάτες. Πιο ειδικά, µπορεί να
διαβιβάσουµε το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, το email και το τηλέφωνό
σας, κωδικό αναγνώρισης, στοιχεία προϊόντος ή συστήµατος (όπως µάρκα,
τύπος, σύνδεση, οδηγίες σύνδεσης, ζώνες κάλυψης, παραµετροποιήσεις κλπ),
τηλέφωνα επικοινωνίας κύρια και βοηθητικά που µας έχετε χορηγήσει εσείς,
σε τρίτες συνεργαζόµενες εταιρείες για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών
που παρέχονται από αυτές για τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας σας

και την επίβλεψη των χώρων σας, όπως για παράδειγµα σε ένα νόµιµο κέντρο
λήψης και διαβίβασης σηµάτων συναγερµού. Επίσης, για να εκτελέσουµε ορθά
το µέρος της σύµβασης όταν διενεργούµε πχ µελέτη ή εγκατάσταση στο χώρο
σας για λογαριασµό τρίτου επαγγελµατία ή παρόχου υπηρεσιών,
λειτουργώντας ενδεχοµένως και ως εντολοδόχοι-υπεργολάβοι, οφείλουµε να
διαβιβάσουµε τα στοιχεία σας αυτά στον τρίτο, από τον οποίο εσείς ζητήσατε
και λαµβάνετε τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Ακόµη, τα στοιχεία σας (όπως
αναφορές σφαλµάτων, παραµετροποιήσεις κλπ) ενδέχεται να διαβιβαστούν σε
συνεργαζόµενο τρίτο, όπως για παράδειγµα προµηθευτή των συστηµάτων
σας, για την επίλυση βλαβών και προβληµάτων και τεχνική υποστήριξη στην
εγκατάστασή τους.
(β) Επίσης, θα µοιραστούµε τα δεδοµένα για τις πληρωµές σας (πχ IBAN
λογαριασµών, ονοµατεπώνυµα δικαιούχων κλπ) µε τις τράπεζες που µας
αποστέλλουν ενηµερώσεις πληρωµών, αλλά και µε τρίτους συνεργάτες, όπως
λογιστές που επεξεργάζονται τα οικονοµικά στοιχεία των συναλλαγών µας µε
εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα.
(γ) Επίσης, µπορεί να διαβιβάσουµε δεδοµένα σε τρίτους συνεργάτες που µας
παρέχουν νόµιµα υποστήριξη πελατών ή άλλη τεχνική υποστήριξη. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, οι συνεργάτες πρέπει να συµµορφώνονται µε τον
Κανονισµό για την προστασία προσωπικών δεδοµένων και δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιούν τα προσωπικά δεδοµένα που τυχόν λαµβάνουν από εµάς για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της λειτουργίας που
αναλαµβάνουν. Επίσης, οφείλουν να συµφωνούν µε τη δική µας ∆ήλωση
Προστασίας και να δεσµεύονται στην εφαρµογή της.
(δ) Τέλος, µπορεί να διαβιβάσουµε δεδοµένα όπου και όταν αυτό απαιτείται
και κατά περίπτωση στις αστυνοµικές και λοιπές αρχές, για τη συµµόρφωσή
µας µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή για την προστασία των δικών σας, αλλά και
των δικών µας δικαιωµάτων και ιδίως σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας σε
βάρος σας ή σε βάρος µας.
(ε) Μεταβολή Ελέγχου – Ιδιοκτησίας. Μπορεί να µοιραστούµε τα δεδοµένα
σας µε κάποια άλλη επιχειρηµατική οντότητα σε περίπτωση εξαγοράς ή
συγχώνευσής µας µε αυτήν. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλουµε κάθε
δυνατή προσπάθεια να ακολουθηθεί η παρούσα πολιτική προστασίας από τη
νέα οντότητα µε απόλυτο σεβασµό στα προσωπικά σας δεδοµένα. Εάν αυτά
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό, θα εισηγηθούµε την
έγκαιρη ενηµέρωσή σας σχετικά µε αυτό και για την άσκηση των δικαιωµάτων
σας.
Έλεγχος και Πρόσβαση
Ως προς τον έλεγχο και την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα,
µπορείτε να τα επικαιροποιήσετε, να τα διορθώσετε, επαληθεύσετε και
διαγράψετε, όποτε επιθυµείτε. Σχετικά µε πολλά από τα προϊόντα µας
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για αυτό και τις επιλογές που σας δίνουν οι ίδιες

οι συσκευές. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε εσείς ποια δεδοµένα θα µπορούµε
να συλλέξουµε από εσάς και πώς θα τα χρησιµοποιούµε. Όταν τα δεδοµένα
σας διατηρούνται από εµάς, έχετε πλήρη και άµεση πρόσβαση σε αυτά και θα
ανταποκρινόµαστε σε αιτήµατά σας για πρόσβαση ή διαγραφή το αργότερο
εντός 30 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος. Τα αιτήµατά σας µπορούν
να υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, sms, ταχυδροµικής
επιστολής, φόρµας επικοινωνίας στον ιστότοπό µας κλπ. Για τη δική σας
εξυπηρέτηση, παρακαλούµε να επικαιροποιήσετε τα δεδοµένα σας όταν
αλλάζουν ή όταν είναι ανακριβή. Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να
λαµβάνετε ενηµερωτικό υλικό από την εταιρεία µας µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, SMS, ταχυδροµείου ή τηλεφωνίας. Εάν λάβετε κάποιο τέτοιο
µήνυµα από εµάς χωρίς να το επιθυµείτε, µπορείτε να διαγράψετε τη
διεύθυνσή σας από τη λίστα παραληπτών είτε ακολουθώντας τις οδηγίες στο
συγκεκριµένο µήνυµα, εφόσον υπάρχουν, είτε µε αποστολή της επιθυµίας σας
µε αίτηµά σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, sms, ταχυδροµικής
επιστολής, φόρµας επικοινωνίας στον ιστότοπό µας κλπ. Εάν η επιλογή
κατάργησης από τη λίστα δεν υφίσταται, συνήθως πρόκειται για άλλου είδους
µήνυµα ή διαφορετική µέθοδο κατάργησης συνδροµής σε newsletter, µε
συνέπεια να πρέπει ν` ακολουθήσετε τον εκεί ενδεδειγµένο τρόπο για τη
διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας. Σε κάθε περίπτωση,
απευθυνθείτε στην εταιρεία µας για να σας εξυπηρετήσουµε.
Τα δικαιώµατά σας
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώµατα: το δικαίωµα
πρόσβασης (για να µάθετε ποια δεδοµένα σας επεξεργαζόµαστε, για ποιο λόγο
και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή
ανακρίβειες των δεδοµένων σας), διαγραφής (δικαίωµα στη λήθη) (διαγραφή
τους από τα αρχεία µας, εφόσον όµως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον
απαραίτητη), περιορισµού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αµφισβήτησης της
ακρίβειας των δεδοµένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβετε τα δεδοµένα σας σε
δοµηµένο και κοινώς χρησιµοποιούµενο µορφότυπο). Τα δικαιώµατα αυτά
ασκούνται χωρίς κόστος για σας, µε την αποστολή σχετικής επιστολής, sms ή
e-mail στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας µας. Εφόσον ασκήσετε
οποιαδήποτε από τα δικαιώµατά σας αυτά, θα λάβουµε κάθε δυνατό µέτρο για
την ικανοποίηση του αιτήµατός σας εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη
του, αφού σας ενηµερώσουµε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους
αντικειµενικούς λόγους που εµποδίζουν την ικανοποίησή του. Πέραν αυτών,
µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των
δεδοµένων σας για σκοπούς εµπορικούς ή διαφηµιστικούς, ανακαλώντας τη
συγκατάθεσή σας όποτε θελήσετε. Αν ανακαλέσετε γενικά τη συγκατάθεσή
σας ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναµία παροχής των
προϊόντων και των υπηρεσιών µας προς εσάς, επειδή καµία σχετική σύµβαση
δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία δεδοµένων του αγοραστή. Για περαιτέρω
διευκρινήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατά σας και για την άσκησή τους,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στα παρακάτω στοιχεία µας.

Νοµική Βάση
Η επεξεργασία των δεδοµένων σας απαιτεί πάντοτε µια νοµική βάση. Στις
περισσότερες περιπτώσεις παροχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών µας προς
εσάς, νοµική βάση αποτελεί η εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων
απέναντί σας, για παράδειγµα, για να σας παραδώσουµε προϊόντα και να σας
παρέχουµε υπηρεσίες πρέπει πρώτα να µας χορηγήσετε τη διεύθυνση
αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στις λοιπές περιπτώσεις, νοµική βάση
αποτελεί η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδοµένων σας, όπως
αναλύθηκε ανά περίπτωση παραπάνω. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, νοµική
βάση θα είναι η συµµόρφωσή µας µε νόµιµες υποχρεώσεις, όπως και η ανάγκη
µας να εξυπηρετήσουµε τα ζωτικά συµφέροντά σας ή τα έννοµα συµφέροντα
της εταιρείας µας µε σεβασµό στις θεµελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και
δικαιώµατα. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, νοµική βάση θα αποτελέσει η
αναγκαιότητα της επεξεργασίας για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Η
συγκατάθεσή σας µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και µόνο µε την
κοινοποίησή της προς εµάς όπως προαναφέρθηκε. Εµείς δεσµευόµαστε σε
κάθε περίπτωση να συνεργαστούµε µαζί σας για την ειρηνική επίλυση
οποιουδήποτε σχετικού ζητήµατος. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι δεν θα
µπορέσουµε να σας ικανοποιήσουµε, έχετε πάντοτε το δικαίωµα να
υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, κάνοντας χρήση και της ηλεκτρονικής φόρµας από
την ιστοσελίδα της.
Ασφάλεια
Σηµαντική ενηµέρωση για εσάς και δέσµευση για εµάς αποτελεί η ασφάλεια
των δεδοµένων σας. Για να το πετύχουµε αυτό, εφαρµόζουµε όλα τα
σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά µέτρα,
όπως ενδεικτικά την κρυπτογράφηση των στοιχείων σας, αλλά και εκείνα τα
οργανωτικά µέτρα που ανταποκρίνονται στη δουλειά µας και τα ελέγχουµε
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Φροντίζουµε για τη φυσική και τεχνική
ασφάλεια των πληροφοριακών µας συστηµάτων και των εγκαταστάσεών µας,
όπως και για τον έλεγχο προσβασιµότητας στα δεδοµένα σας (είτε στο
ηλεκτρονικό είτε στο φυσικό µας αρχείο) µε σύγχρονα τεχνικά µέσα και από
περιορισµένο αριθµό προσώπων που είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένα, διέπονται
από περιορισµούς πρόσβασης ή/και παρέχουν εξασφαλίσεις εχεµύθειας και
εµπιστευτικότητας. Οι συνεργάτες µας οφείλουν να µας δηλώνουν τη
συµµόρφωσή τους µε τον Κανονισµό και την παρούσα Πολιτική µας, ώστε τα
δεδοµένα σας να είναι ασφαλή από διαρροή, κλοπή, καταστροφή, δηµόσια
γνωστοποίηση, κατάχρηση, χρήση αθέµιτη και εκτός σκοπού και από µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Επίσης, αναγκαία είναι και η δική σας συµβολή
στην ασφάλεια των δεδοµένων σας, καθώς πρέπει να διασφαλίζετε όχι µόνο
ότι αυτά είναι σωστά, αλλά και ότι τυχόν κωδικοί και συνθηµατικά είναι
ασφαλή και µη διαµοιραζόµενα σε τρίτους από εσάς τους ίδιους.

Σηµείωση για τους τελικούς χρήστες
Τα περισσότερα προϊόντα της εταιρείας µας προορίζονται για χρήση από
τελικούς χρήστες των µελετών και πιστοποιητικών και από τους τελικούς
χρήστες των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η χρήση αυτών µπορεί
να υπόκειται σε πολιτική απορρήτου της οντότητας που χορήγησε ή
εγκατέστησε το προϊόν στον τελικό χρήστη, εάν υπάρχει τέτοια πολιτική. Εάν
η οντότητα αυτή διαχειρίζεται τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας µας,
απευθύνεστε σε αυτήν για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων.
Τέλος, όταν χρησιµοποιείτε δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης τέτοιων
προϊόντων, άλλοι χρήστες µπορεί να είναι σε θέση λάβουν τα δεδοµένα σας
και γι` αυτό πρέπει να ελέγχετε διεξοδικά τις οδηγίες χρήσης τους και τις
σχετικές τεκµηριώσεις.
Παιδιά ως υποκείµενα δεδοµένων
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας δεν παρέχονται και δεν προορίζονται για
παιδιά κάτω των 16 ετών. Ως εκ τούτου, δεν έχουµε γνώση συλλογής και
επεξεργασίας δεδοµένων από τέτοιες κατηγορίες υποκειµένων, εκτός και εάν
µας έχει παρέχει ρητή και έγγραφη συγκατάθεση προς τούτο ο νόµιµος
κηδεµόνας τους.
Αλλαγές στη ∆ήλωση
Η παρούσα ∆ήλωση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των Όρων Πωλήσεων και
Παροχής Υπηρεσιών µας και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές και
επικαιροποιήσεις, για τις οποίες θα σας ειδοποιούµε είτε δηµοσιεύοντάς την σε
εµφανές σηµείο της ιστοσελίδας µας είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας
ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η µεταβολή της ∆ήλωσης θα προκύπτει από
την ηµεροµηνία "ισχύος" που τίθεται στο τέλος της.
Επικοινωνήστε µαζί µας
Για οποιοδήποτε θέµα αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων σας µπορείτε
να απευθύνεστε στο τηλέφωνά µας 2695024262 / 6977619471 και στο email
µας jkontar@otenet.gr
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