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1. Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία Συστήματα
Sunlight ΑΒΕΕ (εφεξής αποκαλούμενη ως "Sunlight" ή και “Εταιρεία”) συλλέγει,
χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής αποκαλούμενα ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα"
ή “ΔΠΧ”) των πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων, υποψηφίων
εργαζομένων και επισκεπτών της ιστοσελίδας, ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας
δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα νόμο.
Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία (i) η οποία σχετίζεται με τον πελάτη
(εφεξής αποκαλούμενος ως ο "Πελάτης") στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης της
Εταιρείας (πώληση, έρευνα, παραγωγή, εταιρική υποστήριξη) ή διενέργειας προωθητικών
ενεργειών (ii) που σχετίζεται με ΔΠΧ του προμηθευτή στο πλαίσιο της εμπορικής
συνεργασίας του ή παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία ή την αξιολόγηση προσφοράς στο
πλαίσιο έρευνας αγοράς (iii) που αφορά τα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων τα
οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού για την
πρόσληψη, iv) που αφορά επισκέπτες και πελάτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας
https://www.systems-sunlight.com (εφεξής αποκαλούμενη ως "Ιστοσελίδα") (v) που
αφορά τα δεδομένα πελάτη στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του (διαδικασία καταχώρησης
παραπόνων) ή αξιολόγησης καταγγελιών του πελάτη/προμηθευτή, τρίτου vi) που αφορά σε
δεδομένα επισκεπτών στους χώρους της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών/ πελατών/
προμηθευτών / υποψηφίων εργαζομένων, (των φυσικών προσώπων) και άλλων
υποκειμένων των δεδομένων στα οποία αναφέρονται τα ΔΠΧ και να τηρεί την ισχύουσα
Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Κατηγορίες και Τύποι Συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Συλλεγόμενα δεδομένα:
Α. Διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών:
Δεδομένα ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, φύλο, ημ. γέννησης), Δεδομένα επικοινωνίας
(αριθμός
τηλεφώνου,
διεύθυνση
κατοικίας,
email),
Άλλα
δεδομένα
(τόπος
γέννησης/καταγωγής, οικογενειακή κατάσταση),
Δεδομένα αξιολόγησης (ενδεικτικά
αποτελέσματα
ψυχομετρικών
εργαλείων
αξιολόγησης,
στοιχεία
χαρακτήρα,
προσωπικότητα, συμπεριφορά, λογική), δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφία υποψηφίου
ή/και εργαζομένου), (Εθνικότητα, Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Ιστορικό εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης, ΑΔΤ, Επιθυμητή αμοιβή, Στοιχεία προηγούμενης και παρούσας εργασιακής
κατάστασης (Εμπειρία, εργοδότες, τίτλος θέσης), ποινικό μητρώο, οικογενειακή και
στρατολογική κατάσταση), Δεδομένα υγείας (εξετάσεις αίματος)
Β. Διαδικασία διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών στο
πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης τους με την Εταιρεία:
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Ονοματεπώνυμο, Τηλεφωνικοί Αριθμοί, e-mail, Διεύθυνση, ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί,
IBAN
Γ.
Διαδικασία
διαχείρισης
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα
των
προμηθευτών/τρίτων στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης τους με την Εταιρεία:
Ονοματεπώνυμο,, Τηλεφωνικοί Αριθμοί, e-mail, Διεύθυνση, ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί,
IBAN
Δ. Διαδικασία επικοινωνίας με επισκέπτες ιστοσελίδας (μέσω τη χρήση cοokies και
φόρμας επικοινωνίας, αιτήματος προσφοράς, αποστολής βιογραφικού):
1.Cookies -Ρυθμίσεις σχετικά με την συγκατάθεση του υποκειμένου, δεδομένα χρήσης και
επιλογών επισκέπτη, στοιχεία browser, 2) Φόρμες επικοινωνίας -ονοματεπώνυμο, τίτλος,
e-mail, χώρα, τηλέφωνο, στοιχεία επικοινωνίας, 3) Καταχώρηση βιογραφικού - βιογραφικά
σημειώματα (Ονοματεπώνυμο, τηλ., διεύθυνση, email, ,φύλο, ημ.γέννησης, δεδομένα
αξιολόγησης, δεδομένα εικόνας όπως φωτογραφία υποψηφίου ή/και εργαζομένου)
Ε. Διαδικασία ελέγχου επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας:
Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ) βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. Ονομ/μο,
εταιρία, ημ/νία εισόδου/εξόδου, υπογραφή), δεδομένα παρακολούθησης (π.χ. εικόνα,
βίντεο, ανίχνευση κίνησης κ.λπ.)
ΣΤ. Διαδικασία διαχείρισης προωθητικών ενεργειών:
Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΦΜ, ΑΔΤ) βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ.
ονομ/μο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, εταιρεία, θέση, hobby κ.λπ.)
Ζ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών προμηθευτών και, έρευνας αγοράς:
Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, ΑΦΜ, κωδ. SAP κ.λπ), Βασικά Στοιχεία φυσικού
προσώπου (τηλ.,διεύθ.,email,ονομ/μο,φύλο,ημ.γέννησης,κ.λπ), Oικονομικά δεδομένα (π.χ
IBAN), δεδομένα αξιολόγησης (π.χ. βαθμολογία, κριτήρια)
Η. Διαδικασία διαχείρισης δεδομένων καταγγελιών:
Δεδομένα καταγγελίας στο πλαίσιο (π.χ. είδος/διάρκεια/στοιχεία παράβασης), μοναδικά
αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κ.λπ.), βασικά Στοιχεία Φυσικού προσώπου (π.χ.
ονομ/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία κ.λπ.) Οικονομικά δεδομένα

Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την
Sunlight (υπό την ιδιότητα της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την
Επεξεργασία - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU
679/2016)
Σκοποί Επεξεργασίας ΔΠΧ από την Sunlight
Η Sunlight δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην παραγωγή, εμπορία, διανομή, διαχείριση,
αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών
(μπαταριών), συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών αυτοκινήτου, κεραιών και ιστών
τηλεπικοινωνιών, συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και συστημάτων παραγωγής
ενέργειας.
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Περαιτέρω η εταιρεία δύναται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, διαχείρισης
και αποθήκευσης κάθε είδους συσσωρευτών, κεραιών και ιστών τηλεπικοινωνιών,
συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αυτό, είναι
η εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης (πώληση προϊόντων και παροχή των προ
περιγραφόμενων υπηρεσιών της), το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (ενδεικτικά στις
περιπτώσεις επεξεργασίας ΔΠΧ στο πλαίσιο της αξιολόγησης προσφορών προμηθευτών,
παρακολούθησης εγκαταστάσεων κτλ) και σε ορισμένες περιπτώσεις η συναίνεση των
υποκειμένων των δεδομένων (διενέργεια προωθητικών ενεργειών, λήψη δεδομένων
επισκεπτών μέσω της ιστοσελίδας, κτλ).
Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
πελατών/προμηθευτών κτλ συμμορφούμενη με έννομη υποχρέωση (ενδεικτικά στην
περίπτωση ενημέρωσης αρχών για πληρωμές προμηθευτών, πελατών, συνεργάτες κτλ).
Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων
υπαλλήλων οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Εταιρεία με μοναδικό σκοπό
την εξέταση της πιθανότητας μιας μελλοντικής συνεργασίας - απασχόλησης. Η νομική βάση
για την προαναφερόμενη συλλογή δεδομένων είναι η συναίνεση του υποκειμένου των
δεδομένων το οποίο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία τους καθώς
και η κατ' αίτηση του υποκειμένου επεξεργασία των ΔΠΧ η οποία είναι απαραίτητη για να
ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης.
Ενδεικτικά η Εταιρεία χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιχειρηματικών ευκαιριών
και δικτύωσης καθώς γραφεία σταδιοδρομίας και άλλα μέσα συλλογής (δημοσιευμένες
αγγελίες στον τύπο κτλ) από τα οποία λαμβάνει αιτήσεις εργασίας και διαχειρίζεται όλα τα
απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά).
Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι δύναται να απευθυνθούν απευθείας στους φορείς/πλατφόρμες
οι οποίοι ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και στους οποίους καταχωρούν τα εν λόγω
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να ενημερωθούν για την επεξεργασία των
ΔΠΧ τους.

Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και την
αλληλεπίδραση στην Ιστοσελίδα:
Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί τα απολύτως απαραίτητα cookies (necessary
cookies) για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη κατά την περιήγησή του στην
Ιστοσελίδα καθώς και cookies διαφήμισης τρίτων (συνεδρίας/session cookies ή persistent
cookies).
Συνακόλουθα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα συλλέγονται, ΔΠΧ
τα οποία αφορούν σε δεδομένα στοιχείων προγράμματος περιήγησης, δεδομένα χρήσης και
επιλογών του επισκέπτη προς το σκοπό παροχής στοχευμένων διαφημιστικών υπηρεσιών.
Για την πλήρη περιγραφή των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται και το είδος των
δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω αυτών, μπορείτε να απευθυνθείτε στην παράγραφο
Cookies & Άλλες Τεχνολογίες.
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Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα γεωγραφικής κατανομής,
τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που παρέχουν
λειτουργικά συστήματα για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε (σε περίπτωση χρήσης iOSApple Inc ή σε περίπτωση Android - Google Inc). Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στο ρυθμό
ανανέωσης τοποθεσίας του GPS.

3. Σημεία συλλογής δεδομένων
1) Ατομικές επιχειρήσεις, πελάτες (απευθείας από το φυσικό πρόσωπο) -Β, Η
2) Ατομικές επιχειρήσεις, προμηθευτές (απευθείας από το φυσικό πρόσωπο)- Γ, Ζ
3) Υποψήφιοι εργαζόμενοι -Α
4)Εταιρείες/διαδικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης/αξιολόγησης προσωπικού -Α
5) Συστήματα βιντεοεπιτήρησης -Ε
6) Ιστοσελίδα -Δ
7) Τρίτοι –Η

4. Αποδέκτες και μεταφορά δεδομένων σε τρίτα μέρη
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
υποκειμένων των δεδομένων σε οποιοδήποτε μέλος συνδεδεμένης / θυγατρικής της
εταιρείας (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της) τα οποία εφαρμόζουν τα κατάλληλα
τεχνικά, φυσικά, νομικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, ή σε άλλα τρίτα μέρη στο βαθμό που αυτό είναι
λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα:
•
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταφερθούν στα
εσωτερικά τμήματα της Εταιρείας τα οποία είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη
παροχή των υπηρεσιών για την πώληση προϊόντων της Εταιρείας για την παροχή των
λειτουργιών της Ιστοσελίδας της καθώς και για την εξυπηρέτηση των πελατών στο
πλαίσιο της αξιολόγησης/διαχείρισης των καταγγελιών τους/αιτημάτων τους.
•
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων δύναται να
διαβιβαστούν και να καταστούν προσβάσιμα από νομικές οντότητες (συνεργάτες,
υπεργολάβους κτλ.) με τις οποίες συνάπτουμε από καιρού εις καιρό συμβατικές
συμφωνίες με σκοπό την επιδίωξη του καταστατικού μας σκοπού (πώληση προϊόντων
και παροχή υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας.
•
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την τιμολόγηση ενδέχεται να
διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία
συνεργαζόμαστε για την επεξεργασία των πληρωμών των εργαζομένων και
προμηθευτών καθώς και στους αρμόδιους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της
συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση (Υπουργείο Οικονομικών, πλατφόρμα taxis
κτλ.).
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•

•

•

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να
αποκαλύπτονται σε παρόχους φιλοξενίας στο cloud με σκοπό την αποθήκευση και
διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών ή/και προμηθευτών (ατομικών
επιχειρήσεων), ενδέχεται να αποκαλύπτονται σε εταιρείες παροχής εμπορικών και
οικονομικών πληροφοριών που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των
συναλλασσόμενων με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας με
βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία και την
ασφάλεια των συναλλαγών. Με τις εν λόγω εταιρείες συνάπτουμε συμφωνίες
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.
Κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα
κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα
ελάχιστα που απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα
πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας. Οι εταίροι της
Εταιρείας στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, έχουν υπογράψει τα απαραίτητα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων ή
έχουν παράσχει συγκεκριμένες εγγυήσεις σχετικά με τις μεταβιβάσεις δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας στα συμφωνητικά τους τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες.

5. Περίοδος Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση
επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:
•

•

•

•

Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του
εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη
του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται
μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων
Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων παρέχονται
με δική τους συναίνεση όπως ενδεικτικά στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού ή
στοιχείων μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, θα διατηρήσουμε τα
δεδομένα τους μέχρι να αποσυρθεί η χορηγούμενη συγκατάθεση από το υποκείμενο
των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα
διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής
τυχόν σχετικών αξιώσεων
Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της
σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική
σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα
απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (αστικών,
φορολογικών κτλ)
Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. γ του ΓΚΠΔ), ο χρόνος
τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.
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Σε κάθε περίπτωση οι ακριβείς χρόνοι τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε
επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο τήρησης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ. Έχετε τη
δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τους ειδικότερους χρόνους διατήρησης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σύμφωνα με τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο
13) β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. Δικαίωμα
διαγραφής "δικαίωμα στη λήθη" (άρθρο 17) ), ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
(άρθρο 18) στ. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (λήψη των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. Δικαίωμα εναντιώσεως (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
●

●

Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν μόνο στις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία
ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ειδικότερα α) στην επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων εργαζομένων προς το σκοπό
αξιολόγησης πιθανότητας ενδεχόμενης επαγγελματικής συνεργασίας β) κατά την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με την επιδίωξη
του καταστατικού της σκοπού (πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) γ) κατά την
επεξεργασία δεδομένων των υποκειμένων πελατών στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των
παραπόνων/αιτημάτων
δ)
κατά
την
επεξεργασία
δεδομένων
των
προμηθευτών/συνεργατών στο πλαίσιο της τιμολόγησης και αξιολόγησης αυτών ε) στην
επεξεργασία ΔΠΧ των επισκεπτών της ιστοσελίδας
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής
επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της
Εταιρείας: προς “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” Οδό Ερμού αρ.2 &
Νίκης ΤΚ 10563 στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα
ή μέσω e -mail στο
privacypolicy@sunlight.gr
Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να υποβάλετε γραπτώς το
αίτημά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα στο Παράρτημα 1, στέλνοντας το αίτημα:
Στο Τμήμα Παραπόνων/Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας προς “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” Οδό Ερμού αρ.2 & Νίκης ΤΚ 10563 στην Πλατεία
Συντάγματος στην Αθήνα

●

Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και
χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Systems Sunlight S.A 2020
7

●

●

χρεώσουμε με το κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου
δικαιώματος
Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών
από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για
την αποδοχή της αίτησής σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο ο οποίος εμποδίζει την
επεξεργασία του αιτήματός σας
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε
στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποσύροντας τη
συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016) στέλνοντας επιστολή στον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) τηςΕταιρείας:
Ταχυδρομικώς
στην
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” Οδό Ερμού αρ.2 &
Νίκης ΤΚ 10563 στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα
+30 2106245400 ή μέσω
e -mail στο privacypolicy@sunlight.gr. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις
όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του υποκειμένου
των δεδομένων.

7. Επεξεργασία δεδομένων από την Sunlight
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες μας παρέχουν τα δεδομένα των επιχειρήσεών τους,
όπως δεδομένα πελατών, προμηθευτών ή τρίτων - τα οποία ενδέχεται να περιέχουν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα(που μπορούν να αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ή
εταιρείες) - στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα
λειτουργεί ως "Εκτελών την επεξεργασία" των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές
εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)
679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε.
Επιπλέον, η Εταιρεία εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα
κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και την
ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή
τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 679/2016, προκειμένου να
διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή
πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας
(άρθρο 90 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 679/2016), την
ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και
των υπηρεσιών σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της
διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού
ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας
της επεξεργασίας.
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Επιπλέον, η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο το
οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό
τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα περιορίσει την πρόσβαση στις
προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.
Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία εφαρμόζει η Εταιρεία έχουν ως εξής:
A. Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
1. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)
2. Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού - καθορισμός ρόλων και ευθυνών στα άτομα
που εμπλέκονται στην επεξεργασία των ΔΠΧ
3. Διαχείριση πληροφοριακών αγαθών
4. Εκπαίδευση προσωπικού στην ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –
ενημέρωση για τις επιμέρους πολιτικές/διαδικασίες της Εταιρείας
5. Διαχείριση των εκτελούντων την επεξεργασία
6. Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής δεδομένων και αποθηκευτικών μέσων
7. Διαχείριση συμβάντων διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
8. Έλεγχος των μέτρων ασφάλειας
B. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας
1. Έλεγχος πρόσβασης
2. Αντίγραφα ασφαλείας
3. Διαμόρφωση υπολογιστών
4. Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων ασφαλείας
5. Ασφάλεια επικοινωνιών
6. Διαχείριση εξωτερικών – αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης
7. Ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών
8. Διαχείριση αλλαγών
Γ. Μέτρα φυσικής ασφάλειας
1. Έλεγχος φυσικής πρόσβασης
2. Περιβαλλοντική ασφάλεια – προστασία από φυσικές καταστροφές
3. Έκθεση εγγράφων
4. Προστασία φορητών μέσων αποθήκευσης

8. Cookies & άλλες Τεχνολογίες
•

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία: Τα cookies είναι κομμάτια
πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από
γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί o
εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας μεταξύ άλλων
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση
δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα
αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies
χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να
λειτουργούμε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο αποδοτικό.
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•

•

•

•

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να
αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα
cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές
συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους
διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:
Τεχνικά απαραίτητα
cookies
(Cookieconsent)

Η χρήση αυτού του είδους cookies κρίνεται
απαραίτητη για την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και
τη λειτουργία του καθώς αποθηκεύει τη συγκατάθεση
του επισκέπτη της Ιστοσελίδας κατά την περιήγησή
του σε αυτή.

Cookies συνεδρίας
/session cookies
(διαφημιστικά) (ytremote-cast-installed,
yt-remote, rc.c, ytremote-test-checkperiod, yt-remotesession-app, ytremote-session-name,
YSC)

Τα cookies αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να
αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων
λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου μας και μας
επιτρέπουν να να αναγνωρίζονται οι χρήστες κατά την
περιήγησή τους σε μία ιστοσελίδα ώστε διάφορες
επιλογές τους να απομνημονεύονται. Λήγουν μετά το
τέλος της περιήγησης του χρήστη

Persistent cookies
(GPS, IDE, PREF, testcookie,
VISITOR_INFO1_LIVE,
yt-remote-device-id,
yt-remote-connecteddevices)

Τα cookies αυτά παρέχουν τη αποθήκευσης επιλογών
του χρήστη (είδος browser, δεδομένα χρήσης, θέση
χρήστη κτλ). Οι χρόνοι τήρησης δεδομένων διαφέρουν
ανά είδος cookie.
GPS -1 ημέρα
PREF-8 μήνες
IDE-1 έτος
Test-cookie-1 ημέρα
VISITOR_INFO1_LIVE-179 ημέρες
Yt-remote-device-id-επ αόριστον
yt-remote-connected-devices-επ αόριστον

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες
οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της
Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν
υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της
Ιστοσελίδας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς
αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της
Ιστοσελίδας μας.
Εφόσον ο Χρήστης/Πελάτης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση
των Cookies Διαφήμισης κατά τα προεκτεθέντα
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•

•

•

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να
απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία
μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για
παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη
συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα
cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη
λειτουργούν επαρκώς
Μπορεί επίσης να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/ managecookies / index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους
περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή
απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστοχώρου να μην
λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται
Το Software της Ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις
αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών/επισκεπτών θα έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων
σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.

9. Υποβολή καταγγελίας - Προσφυγή
•

•

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομικώς ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Προς εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ, oδός Ερμού αρ.2 & Νίκης, Πλατεία Συντάγματος ΤΚ 105 63 Αθήνα και
privacypolicy@sunlight.gr
Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή
Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών
καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115
23, Αθήνα ή μέσω e- mail (complaints@dpa.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.

10. Τροποποιήσεις
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρού εις καιρό, λόγω τροποποιήσεων της
σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της Εταιρείας. Ως εκ τούτου,
ενθαρρύνουμε τους Πελάτες/Επισκέπτες να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα
έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες ενδέχεται
να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας
σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής.
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Παράρτημα 1- Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” με διακριτικό τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ” (εφεξής
“Sunlight”) η οποία εδρεύει στην Οδό Ερμού αρ.2 & Νίκης στην Πλατεία Συντάγματος στην
Αθήνα, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Sunlight,
θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ως
μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν
πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Για αυτό θεωρούμε χρέος μας να
σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και να σας διευκολύνουμε στην άσκησή τους.

Διαδικασία
Η Sunlight είναι υποχρεωμένη πριν την απάντηση ενός αιτήματος να προβεί σε ταυτοποίησή
σας.
Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρούσα αίτηση
απ’ ευθείας:
α) Στο e-mail: privacypolicy@sunlight.gr
β) Μέσω ταχυδρομικής αποστολής, με την ένδειξη "προσωπικά δεδομένα", προς
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ” Οδό Ερμού αρ.2 & Νίκης ΤΚ 10563 στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα
Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την επιβεβαιωμένη παραλαβή του,
εφόσον αυτό είναι εφικτό, ειδάλλως θα σας ενημερώσουμε σχετικώς για τυχόν παράταση της
προθεσμίας.

Παρακαλώ επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω δικαιώματα σας θέλετε να ασκήσετε:

Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μου
Επιθυμώ:
* Ενημέρωση, εάν η Sunlight επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου
* Επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου, που
επεξεργάζεται η Sunlight και ειδικότερα:
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-

τους σκοπούς επεξεργασίας

-

τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

-

τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μου

-

τα δικαιώματά μου

-

το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων μου

-

την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται,
καθώς και τη σημασία και τυχόν συνέπειες
εάν και με ποιο τρόπο δεδομένα μου διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες

-

* Αντίγραφο των κάτωθι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου:
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Δικαίωμα Διόρθωσης / Συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μου
Επιθυμώ:
* Διόρθωση των κάτωθι ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
* Συμπλήρωση των κάτωθι ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Δικαίωμα Εναντίωσης σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μου
Επιθυμώ:
* Διακοπή της παρακάτω επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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Επειδή: …………………………………………………………………………………………………………………

* Να μην υπόκειμαι στην παρακάτω αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Επειδή: …………………………………………………………………………………………………………………

* Την ανάκληση της παρακάτω απόφασης, που βασίστηκε σε αυτοματοποιημένη
επεξεργασία
δεδομένων
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Επειδή: …………………………………………………………………………………………………………………

* Ανθρώπινη παρέμβαση στην παρακάτω αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Επειδή: …………………………………………………………………………………………………………………

Δικαίωμα Διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μου
* Επιθυμώ διαγραφή των κάτωθι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μου
Επιθυμώ περιορισμό της κάτωθι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μου
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

*

Επειδή:
- αμφισβητώ την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου και έως ότου
επαληθευτεί η ακρίβεια αυτών
- θεωρώ την επεξεργασία παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μου επιθυμώ τον περιορισμό της χρήσης τους
- Η Sunlight δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά απαιτώ τη
διατήρησή τους για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων
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-

έχω αντιρρήσεις και έως ότου επαληθευθεί κατά πόσον η Sunlight έχει επιτακτικούς
και νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των
δικών μου λόγων
Δικαίωμα Φορητότητας των Προσωπικών μου Δεδομένων

Επιθυμώ:
* Μεταφορά των κάτωθι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..…………………………………………………………………………
* Σε εμένα ή
* απευθείας σε άλλο Οργανισμό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό (παρακαλώ αναφέρετε και
στοιχεία επικοινωνίας του Οργανισμού)
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
………………………..…………………………………………………………………………………………………

Ο/η
κάτωθι
υπογεγραμμένος,______________________________,
με
στοιχεία
επικοινωνίας
______________________________________________________________________
________________ επιβεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω της παρούσας
αίτησης είναι αληθείς και ακριβείς και ότι είμαι το υποκείμενο στο οποίο αφορούν τα ως
άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατανοώ ότι η Sunlight οφείλει να επιβεβαιώσει
την ταυτότητά μου και να επικοινωνήσει μαζί μου, εφόσον χρειαστεί, στο πλαίσιο
απάντησης του αιτήματός μου.

Υπογραφή:______________________

Ημερομηνία: _________________
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