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Σελ 1/4 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 

Α' ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ 

 

Επωνυμία: Ι. Παπαδόπουλος – Ι. Καλαϊτζίδης ΟΕ (Wine Art Estate) 

Δραστηριότητα: Οινοποιία 

Διεύθυνση: Π. Μελά 2 – 66100 Μικροχώρι 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Άκης Παπαδόπουλος 

Τηλ. 2521.083626 

E-mail: gdpr@wineartestate.com 

Website: wineartestate.com 

 

 

B' ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Β1 Αρχείο πελατών 

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι: 

 Η ομαλή εξέλιξη των παραγγελιών των πελατών 

 Η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών τους με την Εταιρία (τιμολογήσεις & πληρωμές) 

Νομική βάση για την επεξεργασία:  

 Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο β) ή συμφωνίας μεταξύ πελάτη και 

Εταιρίας, ή παραγγελίας πελάτη  

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρίας με βάση το ελληνικό δίκαιο (άρθρο 6 Κανονισμού 

ΕΕ 2016/679 σημείο γ) (φορολογικές αρχές) 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του  υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679 σημείο δ). Διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών έναντι της Εταιρίας 

 Διαφύλαξη έννομου συμφέροντος της Εταιρίας (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο στ). 

Διαφύλαξη τυχόν απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες 

 

Β2 Αρχείο προμηθευτών 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι: 

 Η τήρηση αρχείου των προμηθευτών και η  παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών της 

εταιρίας μαζί τους 

 Ο υπολογισμός του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ 

Νομική βάση για την επεξεργασία:  

 Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο β). Υποχρέωση επεξεργασίας για 

την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης/ συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή και Wine Art 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του  υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679 σημείο δ). Διαφύλαξη των συμφερόντων των προμηθευτών έναντι της Εταιρίας 
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 Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679 σημείο ε). Φορολογική απαίτηση 

 Διαφύλαξη έννομου συμφέροντος της Εταιρίας (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο στ). 

Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι προμηθευτών 

 

Β3 Αρχείο εργαζομένων 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων και η επεξεργασία του σύμφωνα με 

την εργατική νομοθεσία 

Νομική βάση για την επεξεργασία:  

 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο α). 

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στην τήρηση δεδομένων και πέραν των 

υποχρεωτικών από το ισχύον νομικό πλαίσιο, π.χ. εκπαιδεύσεις, αξιολογήσεις 

 Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο β). Τήρηση δεδομένων για την 

ομαλή εργασιακή σχέση μεταξύ της εταιρίας και των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις 

 Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρίας με βάση το ελληνικό δίκαιο (εργατική νομοθεσία) 

(άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο γ). Υποχρέωση της Εταιρίας έναντι φορολογικών αρχών 

και αρχών σχετικών με τις σχέσεις εργασίας για τήρηση και επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων 

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679 σημείο δ). Διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων των εργαζομένων έναντι της Εταιρίας 

 Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 

2016/679 σημείο ε). Υποχρέωση της Εταιρίας για τήρηση δεδομένων προκειμένου να καταβάλλονται 

κρατήσεις εργαζομένων και ασφαλιστικές εισφορές 

 Διαφύλαξη έννομου συμφέροντος της Εταιρίας (άρθρο 6 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 σημείο στ). 

Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι μη σύννομων απαιτήσεων εργαζομένων 

 

Β4 Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι ο χειρισμός και τήρηση ιστορικού αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων 

εγγράφων και η ευχερής δυνατότητα αναζήτησης 

Νομική βάση για την επεξεργασία:  

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (Καν. ΕΕ 2016/679  

άρθρο 6 σημείο δ). Διαφύλαξη των συμφερόντων φυσικών προσώπων που αλληλογραφούν με την 

Εταιρία 

 Έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή (Καν. ΕΕ 2016/679  άρθρο 6 σημείο στ). Διαφύλαξη των 

συμφερόντων της Εταιρίας έναντι προσώπων που αλληλογραφούν με αυτή 

 

 

Γ' ΈΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΤΡΙΤΟΥΣ  

 

Γ1 Αρχείο πελατών 

Διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες  
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Γ2 Αρχείο προμηθευτών 

Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι προμηθευτών. Διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή της συμφωνίας μεταξύ εταιρίας και προμηθευτή ή/και μετά από αυτή 

 

Γ3 Αρχείο εργαζομένων 

Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι μη σύννομων απαιτήσεων εργαζομένων 

 

Γ4 Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων 

Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι προσώπων που αλληλογραφούν με αυτή 

 

 

Δ' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Δ1 Αρχείο πελατών 

Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν 

 

Δ2 Αρχείο προμηθευτών 

Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν 

 

Δ3 Αρχείο εργαζομένων 

 Τμήμα επιθεώρησης εργασίας Δράμας 

 Αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία 

 Τράπεζες για πληρωμή μισθοδοσίας 

 Φορολογικές αρχές 

 

Γ4 Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων 

Κανένας 

 

 

Ε' ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ε1 Αρχείο πελατών 

Δεδομένα πελάτη διαγράφονται μετά από αίτημά του (διαδικασία GDPR-Δ06) και εφόσον δεν υπάρχουν 

οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν τη συνεργασία του με την Wine Art. Οι διαγραφές αφορούν μόνον 

στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα φορολογικά παραστατικά και σε τυχόν συμβάσεις μεταξύ 

πελάτη και Εταιρίας 

 

Ε2 Αρχείο προμηθευτών 

Δεδομένα προμηθευτών διαγράφονται μετά από αίτημά των υποκειμένων των δεδομένων (διαδικασία 

GDPR-Δ06) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ αυτού και της Wine 

Art. Οι διαγραφές αφορούν μόνον στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα φορολογικά παραστατικά και 

στις συμβάσεις μεταξύ προμηθευτή και Εταιρίας 
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Ε3 Αρχείο εργαζομένων 

Τα δεδομένα του αρχείου εργαζομένων δεν διαγράφονται παρά μόνον μετά από αίτημα του υποκειμένου 

των δεδομένων και εφόσον η εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένου και Εταιρίας έχει διακοπεί οριστικά και 

μόνον στα στοιχεία ΙΒΑΝ, εκπαιδεύσεων και αξιολογήσεων 

 

Γ4 Αρχείο εισερχομένων/ εξερχομένων εγγράφων 

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τα δεδομένα μπορούν να είναι αξιοποιήσιμα  

 

 

ΣΤ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΣΤ1 Αρχείο πελατών 

Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης/ συμφωνίας μεταξύ πελάτη και Εταιρίας 

ή παραγγελίας πελάτη 

 

ΣΤ2 Αρχείο προμηθευτών 

Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης/ συμφωνίας μεταξύ προμηθευτή και 

Wine Art 

 

ΣΤ3 Αρχείο εργαζομένων 

Τήρηση και επεξεργασία δεδομένων για την υλοποίηση της εργασιακής σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και 

των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

Ζ' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

• Η Εταιρία δεν προτίθεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 

οργανισμό 

• Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Εταιρία αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση 

ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για αντίταξη 

στην επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων που το αφορούν 

• 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 

• Η Εταιρία δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα 

 


