
Δήλωςη Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομένων 

Η Γιαννιϊτθσ ΑΕ κατανοεί πλιρωσ τθ ςθμαςία προςταςίασ των προςωπικϊν ςασ 

δεδομζνων. Παρζχουμε τθν παροφςα Διλωςθ Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων, προκειμζνου να ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε τον τρόπο µε τον 

οποίο ενδζχεται να χρθςιμοποιιςουμε τυχόν προςωπικζσ πλθροφορίεσ που κα 

λάκουμε από εςάσ. Με τθν παροχι των προςωπικϊν ςασ πλθροφοριϊν, 

αποδζχεςτε τθ Διλωςθ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων µασ και 

ςυγκατατίκεςτε ςτθ ςυλλογι, χριςθ και αποκάλυψθ από εμάσ των προςωπικϊν 

ςασ πλθροφοριϊν µε τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παροφςα Διλωςθ 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων. Εάν δεν ςυμφωνείτε με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Πολιτικισ, όπωσ δφναται να τροποποιείται, πρζπει να παφςετε τθν χριςθ 

του Δικτυακοφ τόπου και του Ηλεκτρονικοφ μασ καταςτιματοσ. Θα 

χρθςιμοποιιςουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ µόνο για τουσ ςκοποφσ που ορίηονται 

παρακάτω. 

Ενδζχεται να ενθμερϊνουμε κατά διαςτιματα τθν παροφςα Διλωςθ Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων. Συνιςτοφμε να επιςκζπτεςτε τακτικά αυτι τθ ςελίδα για 

να εξαςφαλίςετε ότι ζχετε διαβάςει τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ. 

Η αςφάλεια και προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ζχουν για εμάσ 

προτεραιότθτα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε τθν υποχρζωςθ να χειριηόμαςτε 

υπεφκυνα τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. 

ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Προςωπικά Δεδομζνα είναι κάκε πλθροφορία που αναφζρεται ςτο υποκείμενο των 

δεδομζνων, ιτοι κάκε φυςικοφ προςϊπου ςτο οποίο αναφζρονται τα δεδομζνα και 

του οποίου θ ταυτότθτα είναι γνωςτι ι μπορεί να εξακριβωκεί.  Παραδείγματα 

είναι το όνομα, διεφκυνςθ, θμερομθνία γζννθςθσ και φφλο, αρικμόσ κινθτοφ 

τθλεφϊνου, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e -mail) κακϊσ και δεδομζνα 

χριςθσ του ιςτότοπου, όπωσ για παράδειγμα διεφκυνςθ IP. 

Είδοσ και πηγή προςωπικών δεδομένων 

Συλλζγουμε μόνο όςα προςωπικά δεδομζνα κρίνονται αναγκαία και πρόςφορα για 

τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ επεξεργαςίασ. Ειδικότερα για τθν περιιγθςι ςασ ςτο 

Ηλεκτρονικό μασ κατάςτθμα δε ςασ ηθτείται κανζνα προςωπικό ςασ ςτοιχείο. 

Συλλζγουμε τα παρακάτω ςτοιχεία από εςάσ, τα οποία εςείσ μασ χορθγείτε 

οικειοκελϊσ με ςκοπό τθν επικοινωνία ςασ μαηί μασ. Συγκεκριμζνα ςυλλζγουμε το 

όνομα και το e-mail ςασ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αποςτολι του μθνφματοσ ςασ 

προσ εμάσ.  



Τα παραπάνω προςωπικά ςτοιχεία ςασ δεν χρθςιμοποιοφνται για οποιονδιποτε 

άλλο ςκοπό. Για τθν εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία Newsletter τθσ Εταιρίασ μασ με 

ςκοπό τθν αποςτολι ςε εςάσ ενθμερωτικϊν δελτίων για τθν Εταιρία μασ και τα 

προϊόντα/ υπθρεςίεσ μασ, τυχόν προςφορζσ κτλ, ηθτάμε να κάνετε εγγραφι και να 

μασ παρζχετε ελεφκερα τθ ςυναίνεςθ ςασ. 

Στθν περίπτωςθ που κα εκδϊςουμε τιμολόγιο χρειαηόμαςτε το όνομα τθσ 

εταιρείασ, Α.Φ.Μ. και διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ. 

Επιπλζον για τθν αποςτολι ςε εςάσ ςφντομων γραπτϊν μθνυμάτων SMS με 

ενθμερωτικά δελτία για τθν Εταιρεία και τα προϊόντα/ υπθρεςίεσ τθσ, ςασ ηθτάμε να 

μασ χορθγιςετε το αρικμό του κινθτοφ ςασ τθλεφϊνου. 

Αποδέκτεσ των δεδομένων και ςκοπόσ διαβίβαςησ 

Μποροφμε να διαβιβάςουμε τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ ςε αντιπροςϊπουσ 

ι/και υπεργολάβουσ τθσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ, προϊκθςθ και εκτζλεςθ τθσ 

ςυναλλακτικισ ςχζςθσ τθσ μαηί τουσ, αλλά πάντοτε υπό προχποκζςεισ που 

εξαςφαλίηουν πλιρωσ ότι τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία δεν υφίςτανται οποιαδιποτε 

παράνομθ επεξεργαςία, ιτοι άλλθ από το ςκοπό τθσ διαβίβαςθσ ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω. Συγκεκριμζνα, διατθροφμε το δικαίωμα να διαβιβάςουμε τα προςωπικά 

δεδομζνα ςτο λογιςτικό γραφείο, με το οποίο ςυνεργαηόμαςτε και ςτουσ νομικοφσ 

ςυμβοφλουσ μασ με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των ανωτζρω ςκοπϊν. 

Οι ωσ άνω κατθγορίεσ αποδεκτϊν των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων αποτελοφν 

εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία για λογαριαςμό μασ και άρα ωσ τζτοιοι δεν 

προβαίνουν ςε καμία επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ πζραν των ανωτζρω ςκοπϊν 

διαβίβαςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ οι εργαηόμενοι τθσ Γιαννιϊτθσ ΑΕ που ζχουν πρόςβαςθ ςτα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα είναι ςυγκεκριμζνοι και θ πρόςβαςθ προςϊπων χωρίσ 

εξουςιοδότθςθ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα απαγορεφεται. Οι εργαηόμενοι κάκε 

τμιματοσ τθσ Εταιρίασ μασ ζχουν πρόςβαςθ μόνο ςε όςα προςωπικά δεδομζνα 

αφοροφν τισ εργαςίεσ και τα κακικοντα του εκάςτοτε τμιματοσ και μόνο.  

Η Εταιρία δε κα διακζςει προσ πϊλθςθ ι άλλωσ διαβιβάςει ι δθμοςιοποιιςει 

προςωπικά ςασ ςτοιχεία ςε τρίτουσ, εκτόσ από τουσ ωσ άνω αναφερόμενουσ, χωρίσ 

τθ ςυγκατάκεςθ ςασ, με εξαίρεςθ τθν εφαρμογι ςχετικϊν νομικϊν υπαγορεφςεων 

και προσ τισ αρμόδιεσ και μόνο αρχζσ. 

Τα τθροφμενα ςτοιχεία του αρχείου δφνανται να κοινοποιθκοφν ςτισ αρμόδιεσ 

δικαςτικζσ, αςτυνομικζσ και άλλεσ διοικθτικζσ αρχζσ κατόπιν νομίμου αιτιματόσ 

τουσ και ςφμφωνα με τισ κάκε φορά ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ. Επιπλζον ςε 

περίπτωςθ νόμιμθσ διάταξθσ, υπθρεςιακισ εντολισ ι επίςθμθσ προκαταρκτικισ 



εξζταςθσ, διατθροφμε το δικαίωμα άνευ ετζρου να κζςουμε τα ςχετικά ςτοιχεία ςτθ 

διάκεςθ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ. 

 

Σε περίπτωςθ ζναρξθσ δικαςτικϊν ενεργειϊν που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα ςτο 

υποκείμενο των προςωπικϊν δεδομζνων, ο ωσ άνω χρόνοσ τιρθςθσ των 

προςωπικϊν δεδομζνων του πελάτθ κα αναςτζλλεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτϊν 

και μζχρι τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, οπότε και κα ςυνεχίηεται 

μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ωσ άνω παραγραφισ. Σθμειϊνεται ότι ζχει προβλεφκεί 

ειδικι διαδικαςία διαγραφισ/καταςτροφισ των προςωπικϊν δεδομζνων που κα 

πρζπει να διαγραφοφν. 

Η Εταιρία διατθρεί με αςφάλεια για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται τα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα, τα οποία διαγράφονται μετά τθν με οποιοδιποτε τρόπο 

λιξθ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ. Ειδικότερα, τα ςτοιχεία πελάτθ και προμθκευτι 

διατθροφνται ςτουσ server τθσ Εταιρίασ για διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν 

τελευταία μασ ςυναλλαγι. Αντιςτοίχωσ τα ςτοιχεία των εργαηομζνων τθροφνται 

μζχρι τθ λιξθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ με τθν Εταιρία. 

Διάρκεια τήρηςησ και ακρίβεια των δεδομζνων 

Διαςφαλίηουμε ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ότι τα προςωπικά δεδομζνα που 

τθρεί είναι ενθμερωμζνα και ακριβι. Συγκεκριμζνα, φροντίηουμε με κάκε νόμιμθ 

επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων ςασ να επικαιροποιοφμε τα ιδθ 

αποκθκευμζνα δεδομζνα που διακζτουμε. 

Διατθροφμε με αςφάλεια για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται τα προςωπικά ςασ 

δεδομζνα, τα οποία διαγράφονται μετά τθν με οποιοδιποτε τρόπο λιξθ τθσ 

ςυναλλακτικισ ςχζςθσ. Ειδικότερα, τα ςτοιχεία ςασ διατθροφνται ςτα αρχεία μασ 

(server και φυςικό αρχείο) για διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν τελευταία μασ 

ςυναλλαγι. 

Σε περίπτωςθ ζναρξθσ δικαςτικϊν ενεργειϊν που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα ςτο 

υποκείμενο των προςωπικϊν δεδομζνων, ο ωσ άνω χρόνοσ τιρθςθσ των 

προςωπικϊν δεδομζνων ςασ κα αναςτζλλεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτϊν και μζχρι 

τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, οπότε και κα ςυνεχίηεται μζχρι τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ ωσ άνω παραγραφισ. Σθμειϊνεται ότι ζχει προβλεφκεί ειδικι 

διαδικαςία διαγραφισ/καταςτροφισ των προςωπικϊν δεδομζνων που κα πρζπει 

να διαγραφοφν. 

υναίνεςη υποκειμένων 

Με τθ διενζργεια οποιαςδιποτε ςυναλλαγισ και χριςθ οποιαςδιποτε Υπθρεςίασ  

τθσ Εταιρίασ μασ ςφμφωνα και με τουσ Όρουσ Χριςθσ του Διαδικτυακοφ μασ τόπου  



δθλϊνετε πωσ ςυμφωνείτε με τθν παροφςα Διλωςθ Πολιτικι Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων και ειδικότερα: 

Χρήςη για διαφημιςτικούσ και ενημερωτικούσ ςκοπούσ: Η Εταιρία μπορεί να προβεί 

ςε επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων του πελάτθ για διαφθμιςτικοφσ και 

ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ μόνο ςε περίπτωςθ που ζχει εξαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ 

του. Η ςυναίνεςθ λαμβάνεται με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ αίτθςθσ από τον 

πελάτθ, ςτθν οποία εξθγοφνται επακριβϊσ οι ςκοποί επεξεργαςίασ και ο τρόποσ 

χριςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων  

Αν κζλετε να ανακαλζςετε τθ ςυναίνεςθ ςασ, μπορείτε να μασ το κζςετε γραπτϊσ 

ςτο e-mail :  info@gianniotisfeed.com είτε ςτθ Γραμματεία τθ Γιαννιϊτθσ ΑΕ.Η 

ανάκλθςθ τθσ ςυναίνεςθσ γίνεται οποτεδιποτε και ζχει ιςχφ μόνο για το μζλλον. 

Μεταφορά και αποθήκευςη προςωπικών δεδομένων 

Η μεταφορά των δεδομζνων ςασ γίνεται με μζςα κρυπτογράφθςθσ. 

Τα δεδομζνα ςασ αποκθκεφονται ςτουσ διακομιςτζσ μασ (θλεκτρονικι μορφι) και 

ςτα αρχεία (φυςικι μορφι) μασ που βρίςκονται ςτα κεντρικά μασ γραφεία, ςτα 

Βαςιλικά Θεςςαλονίκθσ. Δεν αποκθκεφουμε και δεν ελζγχουμε τα δεδομζνα 

πιςτωτικϊν καρτϊν. 

Δικαιώματα υποκειμένων 

Στα πλαίςια του Γενικοφ Κανονιςμοφ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ζχετε το 

δικαίωμα ενθμζρωςθσ ςχετικά με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ς’ αυτά. 

Επίςθσ, ζχετε το δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, εναντίωςθσ, διόρκωςθσ , 

και διαγραφισ των προςωπικϊν δεδομζνων που ςασ αφοροφν και αποτελοφν 

αντικείμενο επεξεργαςίασ από εμάσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διλωςθ. Ζχετε το 

δικαίωμα να λάβετε (δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα) τα προςωπικά ςασ  δεδομζνα και 

να τα μεταβιβάςετε ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ χωρίσ καμία αντίρρθςθ μασ. 

Για τουσ ανωτζρω ςκοποφσ τυχόν αίτθμά του υποκειμζνου κα πρζπει να 

απευκφνεται εγγράφωσ προσ τθν Εταιρία ι ςτο fax 23960 231893. 

Κατόπιν κάκε αιτιματοσ υποχρεοφμαςτε να ςασ απαντιςουμε εντόσ μθνόσ από τθν 

κατάκεςθ αυτοφ. Η εν λόγω προκεςμία μπορεί να παρατακεί κατά δφο ακόμθ 

μινεσ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ του αιτιματοσ και του 

αρικμοφ των αιτθμάτων. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ απάντθςθσ επί του αιτιματοσ 

ζχουμε τθν υποχρζωςθ να ςασ ενθμερϊςουμε, για τουσ λόγουσ που δεν 

ενεργιςαμε. 
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Συλλογή και χρήςη προςωπικών δεδομζνων παιδιών 

Δεν προβαίνουμε ςε ςυλλογι και χριςθ προςωπικϊν δεδομζνων που ανικουν ςε 

παιδιά θλικίασ μικρότερθσ των 16 χρόνων. 

Εάν διαπιςτωκεί ότι ζχουν ςυλλεχκεί οποιεςδιποτε προςωπικζσ πλθροφορίεσ από 

ανιλικο κάτω των 16 ετϊν χωρίσ επαλθκεφςιμθ γονικι ςυναίνεςθ, οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ κα διαγραφοφν το ςυντομότερο δυνατό. Εάν πιςτεφετε ότι μπορεί να ζχουν 

ςυλλεχκεί πλθροφορίεσ από ανιλικο κάτω των 16 ετϊν, ενθμερϊςτε μασ ςτο email 

info@gianniotisfeed.com. 

Η δυνατότθτα εγγραφισ ςτθν υπθρεςία των ενθμερωτικϊν δελτίων (newsletter ι 

και τθλεφωνικά) απευκφνονται μόνο ςε άτομα άνω των 16 ετϊν. 

Πολιτική cookies του ιςτότοπου μασ 

Ζχετε περαιτζρω τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςετε ζτςι τον Browser ςασ, ϊςτε να 

μθν εναποτίκενται Cookies τοπικά και τα ιδθ υπάρχοντα να διαγράφονται αμζςωσ. 

Αν επικυμείτε να μάκετε, πϊσ μπορείτε να προχωριςετε ς’ αυτζσ τισ ρυκμίςεισ ςτον 

Browser ςασ, παρακαλοφμε να ενθμερωκείτε ςχετικά από τισ επιλογζσ βοικειασ του 

Browser ςασ ι να απευκυνκείτε άμεςα ςτον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςασ. 

 

Ο παρϊν δικτυακόσ τόποσ περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ (links) προσ άλλουσ 

δικτυακοφσ τόπουσ οι οποίοι βρίςκονται υπό τθν ευκφνθ τρίτων φορζων (φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα). Σε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται θ Γιαννιϊτθσ ΑΕ για τουσ 

όρουσ προςταςίασ και διαχείριςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ οποίουσ αυτοί 

οι δικτυακοί τόποι ακολουκοφν. 

Για οποιαδιποτε απορία ι πρόταςθ ι διλωςθ που ςχετίηεται με αυτά τα κζματα 

παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο τθλ. 23960 23183 ι εναλλακτικά ςτο  

email :  info@gianniotisfeed.com.  

 

Τμήμα Προζηαζίας Προζωπικών Δεδομένων - Υπεύθσνος Προζηαζίας Προζωπικών 

Δεδομένων 

Νικόλαος Καραγιαννάκης - 23960.23183 

info@gianniotisfeed.com 

Βαζιλικά, Θεζζαλονίκη 
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