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Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η εταιρία "Ι. Παπαδόπουλος – Ι.
Καλαϊτζίδης ΟΕ" ("Wine Art Estate") διέπεται από τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και περιγράφεται αναλυτικά
από το κείμενο "Σύστημα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα" και τα Παραρτήματά
του που συνέταξε και εφαρμόζει η Eταιρία

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η παρούσα πολιτική
είναι η εταιρία "Ι. Παπαδόπουλος – Ι. Καλαϊτζίδης ΟΕ" (εφεξής "Wine Art Estate" ή "Εταιρία") με
έδρα στο Μικροχώρι Δράμας

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τη Wine Art Estate είναι
απόρρητη και η Εταιρία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη
διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχει
μόνο το εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσωπα
(εργαζόμενοι στην Εταιρία ή Συνεργάτες).

3. Σκοπός της Επεξεργασίας
Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από την Εταιρία
παρουσιάζεται αναλυτικά στο κείμενο "Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα"1 που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Wine Art Estate
(wineartestate.com/data-protection)

4. Αποδέκτες των Δεδομένων
Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να είναι αναλόγως με τη φύση τους και
τις νομικές υποχρεώσεις της Wine Art Estate, οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο Γ του
προαναφερθέντος κειμένου
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Link στο αντίστοιχο κείμενο στην ιστοσελίδα της Wine Art Estate
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Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει
σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των περιπτώσεων που
προαναφέρονται

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που το αφορούν. Επίσης έχει δικαίωμα να υποβάλει στη Wine Art Estate αίτημα για διόρθωση ή
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για χρήση
του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ισχύουν κάθε
φορά
Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να
ανακαλέσει τη συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που
βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε υπόθεση που κατά την κρίση του παραβιάζει τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
Για την άσκηση των δεδομένων που προαναφέρονται, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να
επικοινωνεί με την Εταιρία είτε με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ή με αλληλογραφία (Π. Μελά 2 –
66100 Μικροχώρι), είτε τηλεφωνικά (2521.083626), είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(gdpr@wineartestate.com)

6. Αυτοματοποιημένες αποφάσεις
Η Εταιρία δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα

7. Ειδικοί Σύνδεσμοι
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας της Wine Art Estate (wineartestate.com) στην οποία
καταχωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Εταιρίας μέσω ειδικών
συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ
μέρους της Wine Art Estate ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο
δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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8. Ανήλικοι
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία συναλλάσσεται μόνο με ενηλίκους.
9. Τροποποίηση των παρόντων όρων
Η Wine Art Estate διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων
όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο των εκάστοτε υφιστάμενων διατάξεων και η
κάθε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στην ιστοσελίδα της (wineartestate.com/dataprotection)

10. Διαθεσιμότητα
Η παρούσα πολιτική:
•
Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Wine Art Estate (wineartestate.com/data-protection)
•
Διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας εφόσον ζητηθεί
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