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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (EU) 2016/679 

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)  
 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «IPPC ΑΕ» που εδρεύει στη Χαλκίδα, οδός Αβάντων 48 με 
Α.Φ.Μ.: 997835616, Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας, Γ.Ε.Μ.Η.: 46511322000, LEI: 
2138006DSPRGKEGWH709 ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25.05.2018, στο 
εξής ο «GDPR», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη 
ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα 
δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις 
του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «GDPR», καθώς και κάθε 
νομοθετήματος που θα αντικαταστήσει το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.  

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε 
συναλλαγή με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση 
συνεργασίας με την Εταιρεία και σε εκπροσώπους νομικών προσώπων που υπό 
οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρεία.  

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, 
καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, αναζήτηση 
πληροφοριών,  χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε στο 
πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης 
που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου 
τομέα κατά την άσκηση νόμιμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις 
ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, 
διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. 

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα 
συλλέγουμε 
 

Εάν είστε πελάτης της Εταιρείας στοιχεία όπως: τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, η 
ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία σύστασης της εταιρείας σας, αποδεικτικά 
τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη υπογραφής, απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας, 
απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης, απόδειξη του 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), απόδειξη του αριθμού ΓΕΜΗ, πληροφορίες για 
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τα περιουσιακά στοιχεία και οικονομική κατάσταση σας και σε ορισμένες περιπτώσεις 
προσωπικά δεδομένα των νόμιμων εκπροσώπων, τα οποία και οφείλουμε να τηρούμε 
βάσει της μεταξύ μας σύμβασης και της υφιστάμενης νομοθεσίας.  

Ομοίως, τηρούμε αποδεικτικά προέλευσης εντολών σας με χρήση των Transaction 
Order όταν πρόκειται για συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπής. 

2. Σκοποί Επεξεργασίας 
 

Τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να 
επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για ζητήματα που υποχρεούμαστε εκ 
του νόμου ή εκ της συμβατικής μας σχέσεως καθώς και για την προώθηση υπηρεσιών 
που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται και μετά 
τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει των 
απαιτήσεων του νόμου. 

3. Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους 
 

Εάν είστε πελάτες μας τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, και 
συγκεκριμένα σε δημόσιες αρχές και ειδικότερα δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους 
(Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών, ή Αρχεία Πληροφοριών, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Περιβάλλοντος, την εκάστοτε Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση κ.α.) για την παροχή/λήψη πληροφοριών, αναφορικά με την συναλλακτική 
σχέση σας μαζί μας, ή άλλες πληροφορίες σχετικές για την εκτέλεση συναλλαγών μέσω 
διατραπεζικών συστημάτων και την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα και μέσα στο 
πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων. 

4. Δικαιώματα 
 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε, το δικαίωμα ενημέρωσης, 
πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και 
το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, απλώς 
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ippc.gr ή στην 
τηλεφωνική γραμμή +30 22210 25314. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα 
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης 
προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος 
αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, 
ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την 
ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων 
σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας 
ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν αυτή αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση. Επιπλέον, εάν 
θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας μας 
αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να 
υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: 
www.dpa.gr. Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη 
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βελτίωσή μας, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς 
σας και να διαχειριστούμε αυτούς και γι' αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια 
προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε με μας, 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 

 


