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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

 

1. Εισαγωγή 

Καλωσήρθατε στην Ειδοποίηση Απορρήτου της SMC. Οι θυγατρικές της SMC 

στην Ευρώπη σέβονται την ιδιωτικότητά σας και δεσµεύονται ρητά να 

προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδοµένα. 

 

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου θα συµβάλει στην ενηµέρωσή σας σχετικά 

µε τον τρόπο που επεξεργαζόµαστε, χρησιµοποιούµε, αποθηκεύουµε και 

διασφαλίζουµε την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων σύµφωνα µε τον 

νέο Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(GDPR) που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. 

 

Εάν επιθυµείτε να µάθετε περισσότερα ο τοπικός Αρµόδιος/Συντονιστής της 

Προστασίας ∆εδοµένων της SMC είναι στη διάθεσή σας.  

 

2. Γενικές Πληροφορίες 

Η ειδοποίηση αυτή απευθύνεται σε εσάς προσωπικά εάν είστε Πελάτης, 

Πωλητής, Συνέταιρος ή Χρήστης του Ιστοτόπου της SMC Italia Hellas Branch  ή 

εάν είστε υπάλληλος κάποιου πελάτη, Πωλητή, Συνεταίρου που έχει σχέση µε 

την  SMC Italia Hellas Branch. 

 

3. Κατηγορίες Προσωπικών ∆εδοµένων 

Εκτός και εάν υπάρχουν περιορισµοί λόγω της κρατικής νοµοθεσίας,  η SMC 

Italia Hellas Branch συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιµοποιεί τις ακόλουθες 

κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων για εσάς: 

 

-όνοµα 

-τίτλος/θέση 

-στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης 

-όνοµα εργοδότη 
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-περιεχόµενο επικοινωνίας (π.χ. e-mail ή επαγγελµατική αλληλογραφία) 

-εγγραφή σε ιστότοπο και στοιχεία χρήσης ιστότοπου 

-στοιχεία σύµβασης 

-υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται ή προσφέρονται 

-πληροφορίες τιµολόγησης και πληρωµής 

-ιστορικό επαγγελµατικής σχέσης 

 

4. Στόχοι της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων 

Προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται από Πελάτες, Πωλητές, Συνεταίρους και 

χρήστες ή από υπαλλήλους, υπόκεινται επεξεργασία και χρησιµοποιούνται 

προκειµένου να επιτελεστεί η σχέση σύµβασης συµπεριλαµβανοµένης της 

επεξεργασίας τιµολογίων, επικοινωνίας και δραστηριοτήτων νοµικού 

περιεχοµένου και συµβατότητας, για λόγους µάρκεντιγκ και για δραστηριότητες 

∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους Πελάτες, καθώς και για δραστηριότητες ασφαλείας 

και για να αποτραπούν απάτες. 

 

5. Νοµική Βάση 

Η SMC Italia Hellas Branch  επξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία στο 

βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τον νόµο. Παρακάτω µπορείτε να δείτε την 

περιγραφή της νοµικής βάσης µε την οποία η SMC Italia Hellas Branch 

επεξεργάζεται τα προσωπικα σας δεδοµένα. Επισηµαίνουµε ότι ο κατάλογος 

αυτός δεν περιλαµβάνει όλες τις νοµικές αρχές, αλλά περιλαµβάνει απλώς 

παραδείγµατα που έχουν στόχο να καταδείξουν πώς διαχειρίζεται η SMC Italia 

Hellas Branch τα προσωπικά σας δεδοµένα. 

 

- Συγκατάθεση- Η  SMC Italia Hellas Branch θα επεξεργαστεί συγκεκριµένα 

προσωπικά στοιχεία µόνο µε τη ρητή και εκούσια συγκατάθεσή σας, για 

παράδειγµα, όταν µας επιτρέπετε να σας αποστέλλουµε υλικό µάρκετινγκ µέσω 

e-mail. Έχετε το δικαίωµα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε 

στιγµή για να εµποδίσετε µελλοντική επεξεργασία των δεδοµένων σας. 
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-Επιτέλεση της συµβατικής σχέσης µε τον Πελάτη, Πωλητή ή Συνέταιρο- Η SMC 

Italia Hellas Branch µπορεί να συνάψει µαζί σας νοµικές συµβάσεις. Η SMC 

Italia Hellas Branch επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύµφωνα µε τις 

νοµικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές τις συµβάσεις. 

 

- Συµµόρφωση µε νοµικές υποχρεώσεις-  Η SMC Italia Hellas Branch υπόκειται 

σε έναν αριθµό θεσµικών απαιτήσεων. Από τις νοµικές αυτές υποχρεώσεις 

ενίοτε ενδέχεται να απαιτείται η επεξεργασία ορισµένων προσωπικών 

δεδοµένων και κάποιες φορές ακόµη και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 

 

- Σύµφωνα µε το νόµιµο συµφέρον της SMC Italia Hellas Branch, άλλες 

εταιρείες του Οµίλου SMC ή άλλα τρίτα µέρη- SMC Italia Hellas Branch θα 

επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδοµένα προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντά µας ή τα συµφέροντα τρίτων µερών. Ωστόσο, αυτό ισχύει µόνο 

εφόσον τα δικά σας συµφέροντα δεν υπερτερούν στη συγκεκριµένη υπόθεση. 

 

Η διάθεση προσωπικών δεδοµένων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και/ή 

επιτέλεση της σχέσης Πελατή, Πωλητή ή Συνέταιρού, και είναι εκούσια. Αν, 

όµως, δεν δώσετε στοιχεία Πελάτη, Πωλητή ή Συνέταιρου, οι σχετικές 

διαδικασίες διαχείρισης και διοίκησης Πελάτη και Πωλητή µπορεί να 

καθυστερήσουν ή να καταστούν αδύνατες. 

 

6. Κατηγορίες Παραληπτών 

Πρόσβαση στα Προσωπικα ∆εδοµένα δίνεται στα άτοµα της SMC Italia Hellas 

Branch που χρειάζονται την πρόσβαση αυτή για τους λόγους που αναφέρονται 

παραπάνω ή όπου απαιτείται από τον νόµο. 

 

Η SMC Italia Hellas Branch  θα χρειαστεί ενίοτε όπου απαιτείται από τον 

ισχύοντα νόµο και για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω να διαθέσει 

ορισµένα από τα προσωπικά σας στοιχεία βάσει της αρχής ανάγκης γνώσης σε: 

 

-άλλους υπαλλήλους του οµίλου SMC 
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-εξωτερικούς συµβούλους 

-ορκωτούς λογιστές 

-κυβερνητικές αρχές 

-δικαστήρια 

-διανοµείς και παρόχους αγαθών ή υπηρεσειών 

-εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών για διάφορες υπηρεσίες. 

 

Η SMC Italia Hellas Branch  απαιτεί από τους παροχείς υπηρεσιών στους 

οποίους ενδεχοµένως να διατεθούν τα προσωπικά σας δεδοµένα να αναλάβουν 

την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων µόνο εκ µέρους της και να 

συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της, καθώς και να λαµβάνουν τα απαραίτητα 

µέτρα ασφαλείας για να διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδοµένα 

εµπιστευτικά. 

 

7. ∆ιεθνείς Ανταλλαγές ∆εδοµένων 

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε ή λαµβάνουµε από εσάς 

ενδεχοµένως να διαβιβαστούν σε και να υποστούν επεξεργασία από 

παραλήπτες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο  και που ενδέχεται 

να βρίσκονται εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).  Για 

παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ η SMC Italia Hellas Branch έχει 

λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να τηρεί τις απαιτήσεις του νόµου προστασίας 

δεδοµένων για την ασφαλή διαβίβαση Προσωπικών ∆εδοµένων εκτός της ΕΕ, 

όπως η εφαρµογή Συµφωνίας Μεταφοράς ∆εδοµένων, µε βάση τις απαραίτητες 

πρότυπες ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ, Πιστοποιήσεις στο Privacy Shield 

Certification (για τις ΗΠΑ), εγκεκκριµένους δεοντολογικούς κώδικες, 

εγκεκριµένους µηχανισµούς πιστοποίησης (Άρθρο 42 του GDPR). 

 

8. Περίοδος Αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται από την SMC Italia Hellas Branch 

και/ή από τους παρόχους υπηρεσιών µας, αυστηρά στον βαθµό που θεωρείται 

απαραίτητος για την επιτέλεση των υποχρεώσεών µας και αυστηρά για το 

απαραίτητο διάστηµα προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους 
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συλλέγονται οι πληροφορίες, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους προστασίας 

δεδοµένων. 

 

Εποµένως η SMC Italia Hellas Branch θα διαγράψει τα προσωπικά σας 

δεδοµένα όταν αυτά δεν είναι πλέον σχετικά και, σε κάθε περίπτωση, όταν λήξει 

η ανώτατη περίοδος αποθήκευσης των δεδοµένων σας όπως προβλέπεται από 

τον ισχύοντα νόµο. 

 

Τα προσωπικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε συµβάσεις, µέσα 

επαγγελµατικής επικοινωνίας και στην αλληλογραφία ενδέχεται να υπόκεινται 

σε απαιτήσεις θεσµικής αποθήκευσης, ήτοι µπορεί να απαιτείται η αποθήκευσή 

τους για διάστηµα έως 10 ετών. Οποιαδήποτε άλλα ∆εδοµένα Πωλητή θα 

διαγραφούν κατ' αρχήν 2 χρόνια µετά τη λήξη της επαγγελµατικής σχέσης 

ανάµεσα σε εσάς και την SMC Italia Hellas Branch. 

 

9. Τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

Η SMC Italia Hellas Branch εφαρµόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

µέτρα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µη εξουσιοδοτηµένης 

αποκάλυψής τους ή πρόσβασης σε αυτά, ή τυχαίας ή παράνοµης απώλειας, 

καταστροφής, αλλοίωσης ή ζηµίας των προσωπικών σας δεδοµένων. Αυτά τα 

µέτρα ασφαλείας θα βελτιώνονται σταδιακά σύµφωνα µε τις νοµικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

10. ∆ικαιώµατα ∆ιάθεσης ∆εδοµένων 

Έχετε συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα όσον αφορά τα προσωπικά σας 

δεδοµένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η SMC Italia Hellas Branch. 

 

Σε ορισµένες περιστάσεις, ενδεχοµένως να έχετε το δικαίωµα να: 

 

-αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εάν προβλέπεται 

-αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα 

-αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων 
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-αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων 

-αιτηθείτε διόρθωση των προσωπικών σας δεδοµένων 

-αιτηθείτε περιορισµούς στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων 

-αιτηθείτε δυνατότητα διαβίβασης δεδοµένων. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιώµατα ενδέχεται να υπόκεινται σε 

περιορισµούς υπό τον ισχύοντα νόµο προστασίας δεδοµένων της χώρας. 

 

11. Στοιχεία Επικοινωνίας 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την SMC Italia Hellas Branch ανά πάσα στιγµή 

εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα σας που διατηρεί η 

SMC ή εάν θέλετε να εξασκήσετε τα δικαιώµατά σας. Επίσης έχετε το δικαίωµα 

να καταθέσετε διαµαρτυρία στην αρµόδια εποπτική αρχή προστασίας 

δεδοµένων. 

 

Αρµόδιος/συντονιστής προστασίας δεδοµένων: 

 

∆ηµήτρης Παπαρβανίτης 

Ελλάδα 

+306936969047 

sales@smchellas.gr 

 


