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PRIVACY NOTICE
to Clients

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
προς Πελάτες

Scope
Our company under the name “EL - PACK S.A.”,
resides in Athens in Greece (31-33 Athens Avenue)
and is considered for the purpose of the present as
Controller of Personal Data (hereinafter called as the
“Company”).
Our Company is committed to protecting the privacy
and security of your Personal Data. This privacy notice
describes how we collect and use Personal Data about
you and your employees or representatives during and
after your business relationship with us, in accordance
with the applicable Data Protection Laws and especially
Regulation (EU) 2016/679 – General Data Protection
Regulation (“GDPR”).

Αντικείμενο
Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΕL - ΡΑCΚ
Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Συσκευασίας», που
εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αθηνών, αρ. 31-33), μέλος
του Ομίλου «EL - PACK», αποτελεί στο πλαίσιο του
παρόντος Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών
Δεδομένων (εφεξής και ως η «Εταιρεία»).
Η Εταιρεία μας είναι προσηλωμένη στην προστασία
και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Το
παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα περιγράφει πως
συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά
Δεδομένα, δικά σας και των εργαζομένων σας ή
εκπροσώπων σας κατά τη διάρκεια και μετά τον
τερματισμό της επιχειρηματικής μας σχέσης,
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 – Γενικός Κανονισμός
Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).
Η Σχέση μας
Πωλούμε προϊόντα και κυρίως είδη συσκευασίας.
Έχουμε ήδη ή πρόκειται να συνάψουμε σύμβαση
αγοραπωλησίας αγαθών (η «Συμφωνία») σύμφωνα
με την οποία έχουμε ήδη ή πρόκειται να πωλήσουμε
σε εσάς (ο «Πελάτης») τα προϊόντα μας και έχετε ήδη
ή πρόκειται να αγοράσετε τα εν λόγω προϊόντα.
Προσωπικά Δεδομένα
Στο πλαίσιο της Συμφωνία και για τους σκοπούς που
αναφέρονται κατωτέρω, έχουμε συλλέξει Προσωπικά
Δεδομένα, δικά σας (στην περίπτωση που δεν είστε
νομικό πρόσωπο) και των εργαζομένων ή
εκπροσώπων σας με τους οποίους επικοινωνούμε
για τη διαχείριση και εκτέλεση της Συμφωνίας (τα
«Υποκείμενα») και ιδίως: (α) τα δικά σας: (1) όνομα,
επώνυμο, όνομα πατρός, (2) Διεύθυνση έδρας ή/και
κατοικίας, (3) Α.Φ.Μ. και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ., (4) Δ/νση Ηλ.
Ταχ., αρ. τηλεφώνου και φαξ, (5) στοιχεία τραπεζικού
λογαριασμού, (β) των εργαζομένων ή εκπροσώπων
σας: (1) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, (2) Δ/νση
Ηλ. Ταχ., αρ. τηλεφώνου (τα «Προσωπικά

Our relationship
We sell goods and mainly packaging products. We
have already or will conclude a sale-purchase
agreement of goods (the “Agreement”) under which we
have already or will sell to you (the “Client”) the goods
and you already have or will purchase the goods.
Personal Data
Within the ambit of the Agreement and for the purposes
set hereinafter, we have collected Personal Data of
yours’ (in case you are not a legal entity) as well as
your employees’ with which we communicate for the
administration of this Agreement (the “Subjects”) and
specifically; (a) your: (1) name, father’s name,
surname, (2) business and/or home address, (3) VAT
No. and Commercial Registry No., (4) e-mail, telephone
and fax number, (5) bank account details, (b) your
employees’: (1) name, father’s name, surname, (2) email and telephone number (the “Personal Data”). In
case some of the above data are not considered as
personal data under the applicable data protection
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laws, then these data will be outside the scope of the
present regardless if mentioned herein.

Processing of Personal Data
As regards the Personal Data, (a) we collect them from
you, your employees or representatives and the
Commercial Registry, (b) store them in our information
systems, (c) use them and (d) structure them based on
certain criteria in our information systems, (e)
reproduce them especially by including them in our
invoices as well as financial reports and statements, (f)
erase them and (g) transmit them: (i) to affiliate
companies, (ii) information systems suppliers, within
the ambit of the provision by them of IT services
including infrastructure for our information systems, (iii)
transportation companies and/or professionals which
carry the products and deliver them to you, (iv) lawyers,
(v) credit and insurance institutions, (vi) creditors, (vii)
to tax and custom authorities, and (viii) other business
partners
who
process
Personal
Data
(the
“Processing”).

Purpose & Legal grounds for processing the Personal
Data
The abovementioned (a) to (e) Processing is carried
out to perform our obligations under the Agreement.
The erasure is performed (i) by complying to your
request of erasure when there is no legal ground for
keeping them and (ii) after the retention period, both
mechanisms being in place to ensure compliance with
Data Protection Laws, i.e. under a legal obligation, as
well as (iii) after inactiveness of you as a Client for
more than 5 years to decrease the data volume stored
in our information systems, i.e. under a legitimate
interest, unless there is other legal ground for keeping
them.
The transmission of Personal Data to our affiliate
companies, takes place (i) to enable us to resell you
the products which they produce, i.e. to perform our
obligations, as well as (ii) financial administration
purposes when the data are transmitted to our Group’s
Headquarters, i.e. under legitimate interest.
The g(ii), (iii) and (viii) Processing is necessary first, to
perform our obligation, and secondly to improve our
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Δεδομένα»). Σε περίπτωση που κάποια εκ των
ανωτέρω δεδομένων δεν νοούνται ως Προσωπικά
Δεδομένα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τότε τα εν
λόγω δεδομένα θεωρούνται ότι εξέρχονται του
πλαισίου του παρόντος και δεν τα καταλαμβάνει.
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, (α) τα
συλλέγουμε από εσάς, τους εργαζόμενους ή
εκπροσώπους σας και το Γ.Ε.ΜΗ, (β) τα
αποθηκεύουμε στα πληροφοριακά μας συστήματα,
(γ) τα χρησιμοποιούμε και (δ) τα αρχειοθετούμε στα
πληροφοριακά μας συστήματα σύμφωνα με
συγκεκριμένα κριτήρια, (ε) τα αναπαράγουμε, ιδίως
με τη συμπερίληψή τους στα τιμολόγιά μας και στις
οικονομικές μας εκθέσεις και καταστάσεις (στ) τα
διαγράφουμε, και (ζ) τα διαβιβάζουμε σε: (i)
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, (ii) προμηθευτές και
παρόχους πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο
παροχής από αυτούς υπηρεσιών πληροφορικής,
συμπεριλαμβανομένης
της
υποδομής,
(iii)
μεταφορικές εταιρείες ή/και επαγγελματίες που
μεταφέρουν τα προϊόντα και σας τα παραδίδουν, (iv)
δικηγόρους, (v) πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές
εταιρείες, (vi) πιστωτές, (vii) φορολογικές και
τελωνειακές αρχές και (viii) διάφορους άλλους
συνεργάτες μας οι οποίο επεξεργάζονται Προσωπικά
Δεδομένα (η «Επεξεργασία»).
Σκοπός και Νομική βάση επεξεργασίας Προσωπικών
Δεδομένων
Η προαναφερόμενη από (α) έως (ε) Επεξεργασία
λαμβάνει χώρα προς εκπλήρωση συμβατικών μας
υποχρεώσεων ως απορρέουν από τη Συμφωνία.
Η διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων εκτελείται
(i) κατόπιν αιτήματός σας όταν δεν υφίσταται νομική
βάση για τη διατήρησή τους και (ii) μετά την περίοδο
διατήρησης των δεδομένων, με τους δύο αυτούς
μηχανισμούς να ενεργοποιούνται προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί
Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι βάσει νομικής
υποχρέωσης, καθώς επίσης και (iii) μετά από
αδράνειά σας ως Πελάτης μας για πάνω από 5 έτη,
ώστε να μειωθεί ο όγκος δεδομένων που
αποθηκεύεται στα πληροφοριακά μας συστήματα,
ήτοι βάσει εννόμου συμφέροντος, εκτός και αν
υφίσταται άλλη νομική βάση για τη διατήρησή τους.
Η
διαβίβαση
Προσωπικών
Δεδομένων
σε
συνδεδεμένες εταιρείες, γίνεται (i) για να μας
επιτρέψει να σας μεταπωλήσουμε τα προϊόντα που
εκείνες παράγουν και (ii) για σκοπούς οικονομικής
EL – PACK Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Συσκευασίας
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000578001000 – Α.Φ.Μ. 094183309
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. 31-33
Τ.Κ. 104 47 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ.: +30 2105693240, ΦΑΞ: +30 2105450863

2

efficiency and decrease costs of our operations, i.e. for
legitimate interests too.
We transmit Personal Data to our lawyers to pursue our
respective claims and thus this Processing is carried
out based on our legitimate interests.
The transmission of Personal Data to credit and
insurance institutions takes place when we transmit
them the invoices in order to receive financing, to
assign to them our claims against you and to insure the
invoices, i.e. under legitimate interests.
The g(vi) Processing is performed in order for us to
meet a creditor’s claim and thus for financial purposes,
i.e. under legitimate interests.
Lastly, the transmission of Personal Data to tax and
custom authorities is carried out, firstly, to comply with
our legal obligations and secondly, in cases of
exportation where we undertake exportation legal
formalities, to perform our obligations under the
Agreement.

Transmission of Personal Data outside the EU
We do not transmit Personal Data outside the EU. In
the event we transmit Personal Data to an affiliate
company situated outside the EU, for the
abovementioned Processing, we shall make sure the
provisions in Chapter V of the GDPR are accordingly
observed.
Retention period
Without prejudice to any legal provisions in force
providing for a longer retention period, we keep the
personal data stored for a maximum of 10 years in
order for us to comply mainly with our tax reporting
obligations. Your employee’s or representative’s data
will be erased after 5 years unless the Subject asks for
their prior erasure.

Security
Our Company ensures the security, integrity and
availability of the Personal Data by taking proper and
adequate technical and organizational measures aimed
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διαχείρισης όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται στα
κεντρικά του Ομίλου μας, ήτοι βάσει εννόμου
συμφέροντος.
Η υπό ζ(ii), (iii) και (viii) Επεξεργασία είναι αναγκαία
πρώτον, για την εκτέλεση υποχρεώσεών μας και
δεύτερον
ώστε
να
βελτιώσουμε
την
αποτελεσματικότητά μας και μειώσουμε το κόστος
λειτουργίας μας, ήτοι βάσει εννόμου συμφέροντος.
Διαβιβάζουμε
τα
Προσωπικά
Δεδομένα
σε
δικηγόρους ώστε να επιδιώξουν την ικανοποίηση των
αξιώσεών μας και επομένως η Επεξεργασία αυτή
εκτελείται βάσει του εννόμου συμφέροντός μας.
Η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε πιστωτικά
ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείας λαμβάνει χώρα
όταν διαβιβάζουμε τιμολόγια για να λάβουμε
χρηματοδότηση, να τους εκχωρήσουμε τις απαιτήσεις
μας και να ασφαλίσουμε τα τιμολόγιά μας, ήτοι στη
βάση εννόμου συμφέροντος.
Η υπό ζ(vi) επεξεργασία λαμβάνει χώρα ώστε να
ανταποκριθούμε σε τυχόν απαίτηση πιστωτής μας
και επομένως στη βάση εννόμου συμφέροντος.
Τέλος, η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε
φορολογικές και τελωνειακές αρχές λαμβάνει χώρα,
πρώτον, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές
μας υποχρεώσεις και δεύτερον, σε περιπτώσεις
εξαγωγής
όταν αναλαμβάνουμε
τις
νομικές
διατυπώσεις της εξαγωγής, ήτοι προς εκπλήρωση
συμβατικών μας υποχρεώσεων ως απορρέουν από
τη Συμφωνία.
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ
Δεν διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα εκτός ΕΕ. Σε
περίπτωση που προβούμε σε τέτοια διαβίβαση σε
συνδεδεμένη εταιρεία που εδράζεται εκτός ΕΕ, θα
διασφαλίσουμε ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου V του
ΓΚΠΔ θα τηρηθούν.
Περίοδος Διατήρησης
Υπό την επιφύλαξη τυχόν νομικών διατάξεων σε ισχύ
που προβλέπουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
διατήρησης, διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα
μέχρι και 10 έτη προκειμένου να συμμορφωθούμε
κυρίως με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Τα
δεδομένα του εργαζομένου ή εκπροσώπου σας
διαγράφονται μετά από 5 έτη εκτός και αν το
Υποκείμενο ζητήσει τη διαγραφή τους σε
προγενέστερο χρόνο.
Ασφάλεια
Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια, ακεραιότητα και
διαθεσιμότητα
των
Προσωπικών
Δεδομένων
λαμβάνοντας κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και
EL – PACK Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Συσκευασίας
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000578001000 – Α.Φ.Μ. 094183309
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. 31-33
Τ.Κ. 104 47 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ.: +30 2105693240, ΦΑΞ: +30 2105450863

3

at protecting Personal Data against accidental or
unlawful destruction or accidental loss, alteration,
unauthorized disclosure or access, in particular where
the processing involves the transmission of data over a
network, and against all other unlawful forms of
processing.

Processors
We have concluded written data processing
agreements with the processors mentioned herein,
regulating all issues required by Art. 28 of the GDPR.

Automatic decision-making process
Our Company does not operate any automatic
decision-making process.
Your (as well as your Employee’s where applicable)
rights:
- Right of access: You have the right to obtain from
us confirmation as to whether or not your Personal
Data are being processed, and, where that is the
case, access to the Personal Data and the following
information: (a) the purposes of the processing, (b)
the categories of Personal Data concerned, (c) the
recipients or categories of recipient to whom the
Personal Data have been or will be disclosed, in
particular recipients in third countries or
international organizations, (d) where possible, the
envisaged period for which the personal data will be
stored, or, if not possible, the criteria used to
determine that period, (e) the existence of your right
to request from us rectification or erasure of your
Personal Data or restriction of processing of the
Personal Data or to object to such processing, (f)
the right to lodge a complaint with a supervisory
authority or the courts of law, (g) where the
Personal Data are not collected from the data
subject, any available information as to their source,
(h) the existence of automated decision-making,
including profiling, referred to in Art. 22(1) and (4) of
the GDPR and, at least in those cases, meaningful
information about the logic involved, as well as the
significance and the envisaged consequences of
such processing for you, and i) where the Personal
Data are transferred to a third country or to an
international
organization,
the
appropriate
safeguards pursuant to Chapter V of the GDPR
relating to the transfer.
- Right to rectification: You have the right to
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οργανωτικά μέτρα που στοχεύουν στην ασφάλεια
των Προσωπικών Δεδομένων έναντι τυχαίας ή
παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας,
αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης ή
πρόσβασης και ιδίως όταν η επεξεργασία
περιλαμβάνει τη μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο
καθώς και έναντι όλων των παράνομων μορφών
επεξεργασίας.
Εκτελούντες την επεξεργασία
Έχουμε
συνάψει
συμβάσεις
επεξεργασίες
προσωπικών δεδομένων με τους εκτελούντες την
επεξεργασία που αναφέρονται και ανωτέρω,
ρυθμίζοντας όλα τα ζητήματα που απαιτεί το Άρ. 28
του ΓΚΠΔ.
Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Η Εταιρεία μας δεν λειτουργεί κανενός είδους
μηχανισμό αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.
Τα Δικαιώματά σας (καθώς και των Εργαζομένων ή
Εκπροσώπων σας):
- Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το
δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά
με αν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά σας Δεδομένα
και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε να
αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά και να
λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες: . (α) τους
σκοπούς της επεξεργασίας, (β) τις σχετικές
κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, (γ) τους
αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή
πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα και ιδίως
αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
(δ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα
αποθηκευτούν αυτά και αν αυτό δεν είναι εφικτό τα
κριτήρια τα οποία θα καθορίσουν το χρονικό
διάστημα, (ε) την ύπαρξη δικαιώματος για
διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό
της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης
στην επεξεργασία, (στ) το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην εποπτική Αρχή ή προσφυγής στα
Δικαστήρια, (ζ) όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν
συλλέγονται από το Υποκείμενο, πληροφορίες για
την προέλευση των δεδομένων, (η) την ύπαρξη
αυτοματοποιημένης
λήψης
αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που
αναφέρεται στο Άρ, 22(1) και (4) του ΓΚΠΔ και
στην
τελευταία
περίπτωση
τουλάχιστον
πληροφορίες σχετικά με τη λογική που
ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις
εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει μια τέτοια
επεξεργασία για εσάς και (η) όταν τα Προσωπικά
Δεδομένα διαβιβάζονται σε Τρίτη χώρα ή διεθνή
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-

-

-

-

request from us rectification of inaccurate Personal
Data as well as to supplement incomplete Personal
Data.
Right to restriction of processing: You have the
right to obtain from us restriction of processing
where the condition of Art. 18 of the GDPR apply.
Right to object: You are entitled to object, on
grounds relating to your particular situation, at any
time to processing of the Personal Data which is
based on point (f) of Art. 6(1) of the GDPR, i.e.
processing based on our legitimate interests.
Right to be forgotten: Under the conditions set at
Art. 17 of the GDPR, you have the right to obtain
from us the erasure of the Personal Data without
undue delay and we shall have the obligation to
erase these data without undue delay where (a) the
Personal Data are no longer necessary in relation
to the purposes for which they were collected or
otherwise processed or (b) you have objected to the
processing pursuant to Art. 21(1) of the GDPR and
there are no overriding legitimate grounds for the
processing, or you have objected to the processing
pursuant to Art. 21(2) of the GDPR, or (c) the
Personal Data have been unlawfully processed
and/or (d) the Personal Data have to be erased for
compliance with a legal obligation in Union or
Member State law to which our Company is subject.
Right to data portability: Under the conditions set
at Art. 20 of the GDPR, you are entitled to receive
the Personal Data, which you have provided to us,
in a structured, commonly used and machinereadable format and you have the right to request
the transmission of those data to another controller.

How to exercise your rights:
You may exercise your rights provided under the
applicable data protection laws by sending an e-mail to
the Company’s Data Protection Coordinator (“DPC”) at
dpc@elpack.gr. Our DPC may be also reached by
Telephone at +302105693240 and by fax at
+302105450863.
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οργανισμό, τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες
σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ που
σχετίζονται με τη διαβίβαση.
- Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να
απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων
καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων
που σας αφορούν.
- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε
το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των
δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους
που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας,
στην
επεξεργασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄
ΓΚΠΔ.
- Δικαίωμα
στη
λήθη: Σύμφωνα με
τις
προϋποθέσεις του Άρ, 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των
Προσωπικών σας Δεδομένων δίχως αδικαιολόγητη
καθυστέρηση όταν (α) τα Προσωπικά Δεδομένα
δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους
σκοπούς για τους οποίους συλλέχτηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή
(β) έχετε αντιτεθεί στην επεξεργασία τους σύμφωνα
με το Άρ. 21(1) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή
έχετε αντιτεθεί στην επεξεργασία τους σύμφωνα με
το Άρ. 21(2) του ΓΚΠΔ, ή (γ) τα Προσωπικά
Δεδομένα υποβλήθηκα σε παράνομη επεξεργασία
ή/και (δ) τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να
διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση
βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου του
κράτους μέλους.
- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:
Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά
των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή,
από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20
ΓΚΠΔ.
Πως να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που
υπαγορεύει
η
εφαρμοστέα
νομοθεσία
περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων με την
αποστολή e-mail στην Εταιρεία μας και συγκεκριμένα
στο
Συντονιστή
Ζητημάτων
Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων («DPC») στη Δ/νση
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Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000578001000 – Α.Φ.Μ. 094183309
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. 31-33
Τ.Κ. 104 47 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛ.: +30 2105693240, ΦΑΞ: +30 2105450863

5

You will not have to pay to exercise any of your rights.
However, we may charge a reasonable fee if your
request is clearly unfounded or excessive. Alternatively,
we may refuse to comply with the request in such
circumstances.
We may need to request specific information from you
to help us confirm your identity and ensure you are
entitled to exercise any of your other rights. This is
another appropriate security measure to ensure that
Personal Data are not disclosed to any person who has
no right to receive it.
For any further information and guidance on the
protection of personal data and your respective rights
you are referred to the competent Data Protection
Authority (www.dpa.gr) as well as the European Data
Protection Supervisor (www.edps.europa.eu) or the
competent courts of law.

Changes to this Notice
We reserve the right to update this privacy notice at
any time. You may be informed on the updated privacy
notice at www.elpack.gr and we will provide you with a
new privacy notice when we make any substantial
updates.
Other terms
Our Company is not bound to comply with stricter
provisions regarding the protection of personal data
than the rules provided under the applicable data
protection laws and in the event the present provides
for such stricter provisions the latter shall not enter into
force and may not be invoked by the parties involved.

Athens, Greece, 31 July 2019
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dpc@elpack.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
DPC και τηλεφωνικά στο νούμερο 2105693240 και
μέσω φαξ στο νούμερο 2105450863.
Δεν θα υποβληθείτε σε χρέωση για να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας. Ωστόσο, μπορούμε να χρεώσουμε
ένα εύλογο ποσό σε περίπτωση που το αίτημά σας
είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά,
μπορούμε να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το
αίτημά σας.
Ενδέχεται να σας ζητήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία
ώστε να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την
ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε ότι δικαιούστε
να ασκήστε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας.
Αυτό αποτελεί άλλο ένα κατάλληλο μέτρο ασφαλείας
για να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα δεν
θα αποκαλυφθούν σε πρόσωπο που δεν έχει
δικαίωμα να λάβει γνώση αυτών.
Για κάθε πληροφορία και καθοδήγηση σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα
σχετικά δικαιώματα, σας παραπέμπουμε στην
αρμόδια εποπτική Αρχή (www.dpa.gr) καθώς επίσης
και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων (www.edps.europa.eu) ή και στα αρμόδια
Δικαστήρια.
Τροποποιήσεις του παρόντος
Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε το
παρόν ενημερωτικό σημείωμα ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για το επικαιροποιημένο
ενημερωτικό σημείωμα στη δ/νση www.elpack.gr και
θα σας χορηγούμε το νέο ενημερωτικό σημείωμα
όταν λαμβάνουν χώρα ουσιώδεις τροποποιήσεις.
Διάφοροι όροι
Η Εταιρεία μας δεν δεσμεύεται να ακολουθεί
αυστηρότερους όρους σχετικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτούς που
προβλέπει
η
εφαρμοστέα
νομοθεσία
περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε
περίπτωση που το παρόν προβλέπει τέτοιους
αυστηρότερους όρους, αυτοί δεν αναπτύσσουν ισχύ
και δεν δύναται να γίνει επίκλησή τους από τα μέρη.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
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