ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Καλώ ς ή ρθατε στη OPTIMISE A.E. .Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με δέσμευση στην
προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικό τητά ς σας. Για λό γους που υπηρετού ν την παρού σα
ενημέρωση, θα αναφερό μαστε εδώ ως « Οργανισμό ς».
Με την παρού σα πολιτική σας γνωστοποιού με τον τρό πο που συγκεντρώ νουμε και χρησιμοποιού με
πληροφορίες που σας αφορού ν, ό πως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Γενικό ς Κανονισμό ς
Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ). Παρά λληλα, περιγρά φουμε τα δικαιώ ματά σας αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζό μαστε και τα μέτρα προστασίας του απορρή του σας.
Η Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικώ ν Δεδομένων περιγρά φει το πως τα προσωπικά δεδομένα
συγκεντρώ νονται, αποθηκεύ ονται και επεξεργά ζονται, προκειμένου να εναρμονιστού ν με την
εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και το νό μο. Επίσης, επιβεβαιώ νει πως η OPTIMISE A.E
εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016




Προστατεύ ει τα δικαιώ ματα του προσωπικού , των πελατώ ν και των συνεργατώ ν της
Είναι διαυγή ς αναφορικά με το πως τηρεί και επεξεργά ζεται τα προσωπικά δεδομένα
Προστατεύ εται από πιθανού ς κινδύ νους παραβίασης δεδομένων και πρό σβασης σε αυτά
χωρίς εξουσιοδό τηση.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Προκειμένου να προβού με στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορού ν είναι αναγκαία η
ύ παρξη συγκεκριμένης νό μιμης βά σης.
Ο Οργανισμό ς τηρεί κι επεξεργά ζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτή ρα στα πλαίσια εκτέλεσης
συμβατικώ ν υποχρεώ σεώ ν του, ό πως προβλέπει ο νό μος ( ά ρθρο 6 ΓΚΠΔ παρ.1) αλλά και για τη
διαφύ λαξη ζωτικώ ν συμφερό ντων των υποκειμένων των προαναφερό μενων προσωπικώ ν
δεδομένων.
Προκειμένου ο Οργανισμό ς να είναι εναρμονισμένος με το νό μο, ενό σω τηρεί και επεξεργά ζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτή ρα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα αρχεία ) χρειά ζεται να ακολουθού νται
ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες είναι








το να το πρά ττει με νό μιμη αιτία,
για ορισμένο σκοπό ,
με ακρίβεια και με τή ρηση μό νο των απαραίτητων στοιχείων.
Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα,
σύ μφωνα με τα δικαιώ ματα του υποκειμένου,
τηρού μενα μό νο για το χρό νο που είναι απαραίτητος και προστατευμένα με κατά λληλους
τεχνικού ς και οργανωτικού ς τρό πους.
Σε περίπτωση, δε, διαβίβασή ς τους εκτό ς Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αυτή πρέπει να γίνεται
σύ ννομα.

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Ο Οργανισμό ς συλλέγει στην περίπτωση που είστε φυσικό πρό σωπο :


To ό νομα, το επώ νυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ενίοτε την ημερομηνία και τον τό πο
γέννησή ς σας. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τό σο του
επιχειρηματικού σκοπού του Οργανισμού ό σο και των συμβατικώ ν σχέσεων αλλά και των
πρακτικώ ν μά ρκετινγκ του Οργανισμού .



Σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας και αντίστροφα, θα κρατή σουμε αρχείο με στοιχεία
αυτή ς της επικοινωνίας. Πιθανό ν και το περιεχό μενο δικώ ν σας κρίσεων για τρίτους.



ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ( CCTV)

Η επιχείρηση τηρεί κλειστό κύ κλωμα παρακολού θησης τηλεό ρασης ( CCTV), βασισμένο σε ή δη
εγκατεστημένες κά μερες για την πρό ληψη ποινικά κολά σιμης δραστηριό τητας που αφορά σε
πρό σωπα και εγκαταστά σεις. Η εικό να, που αφορά τα πρό σωπα και τη δραστηριό τητά τους
παραμένει στο αρχείο για βραχύ χρονικό διά στημα και, σε κά θε περίπτωση, ό πως προβλέπει ο νό μος
( Άρθρα 3 και 6 Οδηγίας 1/2011 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Οργανισμό ς συγκεντρώ νει κι επεξεργά ζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορού ν για τους εξή ς
λό γους:


Για την εναρμό νισή μας με την ισχύ ουσα νομοθεσία (ό πως ο ΓΚΠΔ 679/2016)



Για να μπορού με να εκπληρώ νουμε υποχρεώ σεις μας που απορρέουν από τη θέση σας ως
πελά τη ή ως συνεργά τη αλλά και από τη θέση μας ως εργοδό τη στα πλαίσια συμβά σεως.



Για σκοπού ς που σχετίζονται με την ασφά λεια προσώ πων, εγκαταστά σεων, περιουσιακώ ν
στοιχείων αλλά και υλικού που σχετίζεται με τον Οργανισμό



Για τη διαχείριση των επικοινωνιώ ν του Οργανισμού

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Προκειμένου να προβού με σε σύ ναψη μιας σύ μβασης μαζί σας και για να ανταποκριθού με στις
υποχρεώ σεις που απορρέουν από αυτή αλλά και για την ά σκηση δικαιωμά των μας, ναι είστε
υποχρεωμένοι να μας δώ σετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν ό χι, ενδέχεται να μην μπορέσουμε
να συμβληθού με μαζί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ( είτε ως εργοδό της, είτε ως
πά ροχος υπηρεσίας είτε ως προμηθευτή ς ).
ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Οργανισμό ς μπορεί να τηρεί τα δεδομένα σας για κά ποια χρό νια μετά τη λή ξη της συμβατική ς
σχέσης μαζί σας. Σε κά ποιες περιπτώ σεις μά λιστα μπορεί να υποχρεού ται από το νό μο. Οι
οικονομική ς φύ σεως πληροφορίες που σας αφορού ν, τηρού νται στο αρχείο μας για μια πενταετία
( 5 έτη ).

Σελίδα 2

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεν έχουν αξία για τον Οργανισμό τα προσωπικά δεδομένα, παρά μό νο στην περίπτωση που γίνεται
χρή ση αυτώ ν. Επομένως, ο κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα υφίσταται ό ταν γίνεται
επεξεργασία αυτώ ν και μπορεί να περιλαμβά νει την απώ λεια, την καταστροφή ή κλοπή τους.
Ειδικό τερα,




Οι υπά λληλοι που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, βεβαιώ νονται πως οι οθό νες
των υπολογιστώ ν τους είναι πά ντα κλειδωμένες ό ταν δεν τους χρησιμοποιού ν
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαμοιρά ζονται με τρό πο ανεπίσημο. Συγκεκριμένα, δεν
στέλνονται με μη ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( non-secure e-mail).
Τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται μό νο στα απαραίτητα σημεία επεξεργασίας τους και
ό χι διασκορπισμένα σε σειρά υπολογιστώ ν που δεν κρίνεται απαραίτητο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Οργανισμό ς δεν διαμοιρά ζεται αρχεία που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με τρίτους.
Στην περίπτωση που αυτό συμβεί θα γίνεται μό νο με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου και για
λό γους που θα αναφέρονται ρητά . Ακό μα, γνωστοποιού με προσωπικά δεδομένα στις Αρχές, ό ταν
υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση και αυτό καταστεί αναγκαίο στα πλαίσια τή ρησης του νό μου
και για τη δημό σια ασφά λεια. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβά ζονται εκτό ς της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι κά τωθι κανό νες περιγρά φουν με ποιο τρό πο και σε ποιο χώ ρο τα δεδομένα
( πρέπει να )
τηρού νται. Σχετικές ερωτή σεις, να απευθύ νονται στον Υπεύ θυνο Προστασίας Δεδομένων. Έτσι,
δεδομένα που φυλά σσονται σε έγχαρτα αρχεία, ( πρέπει να ) φυλά σσονται σε σημείο που δεν θα
μπορού ν να τα δουν πρό σωπα χωρίς εξουσιοδό τηση. Το ίδιο ισχύ ει και για αρχεία τα οποία τηρού νται
ηλεκτρονικά , αλλά για κά ποιο λό γο έχουν εκτυπωθεί. Σημαντικά σημεία είναι τα εξή ς:





Οι φά κελοι και τα έγχαρτα δεδομένα ( πρέπει να ) τηρού νται σε αρχειοθή κη, η οποία
κλειδώ νει.
Οι υπά λληλοι ( πρέπει να ) είναι βέβαιοι πως οι εκτυπώ σεις δεν αφή νονται ό που μη
εξουσιοδοτημένα ά τομα θα μπορού σαν να έχουν πρό σβαση, ό πως, για παρά δειγμα, μέσα ή
κοντά στον εκτυπωτή .
Τα εκτυπωμένα δεδομένα, τα οποία δε βρίσκονται σε χρή ση, καταστρέφονται.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα φυλά σσονται με ηλεκτρονικό τρό πο , (πρέπει να ) φυλά σσονται
από μη εξουσιοδοτημένη πρό σβαση σε αυτά , από τυχαία καταστροφή και προσπά θειες υποκλοπή ς.
Συγκεκριμένα:




Τα δεδομένα προστατεύ ονται από ισχυρού ς κωδικού ς πρό σβασης, οι οποίοι αλλά ζουν συχνά
και δε γνωστοποιού νται στους υπαλλή λους που δεν είναι εντεταλμένοι.
Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε φορητά μέσα ( ό πως σε δίσκους
CD, για παρά δειγμα ), αυτά φυλά σσονται με ασφά λεια ό ταν δε χρησιμοποιού νται
Όλοι οι εξυπηρετητές και υπολογιστές που περιέχουν δεδομένα προστατεύ ονται από
εγκεκριμένοo υπολογιστικό πρό γραμμα ( software) και πρό γραμμα προστασίας ( firewall ).

Σελίδα 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ







Οι μό νοι υπά λληλοι που έχουν πρό σβαση στα δεδομένα καλύ πτονται από την παρού σα
Πολιτική και είναι εκείνοι οι οποίοι χρειά ζεται να έχουν αυτή την πρό σβαση για την επιτέλεση
του εργασιακού τους καθή κοντος.
Κά θε δεδομένο του Οργανισμού δεν προβλέπεται να γίνεται αντικείμενο διαμοιρασμού χωρίς
εξουσιοδό τηση.
Ο Οργανισμό ς παρέχει εκπαίδευση σε ό λους τους εργαζομένους, με σκοπό να τους βοηθή σει
να κατανοή σουν τις ευθύ νες τους ό ταν χειρίζονται προσωπικά δεδομένα.
Οι υπά λληλοι (πρέπει να) τηρού ν ό λα τα δεδομένα με ασφαλή τρό πο, λαμβά νοντας
ενδεδειγμένα μέτρα ακολουθώ ντας τις παρού σες κατευθυντή ριες γραμμές.
Ιδιαίτερα, χρησιμοποιού νται ισχυροί κωδικοί πρό σβασης
(passwords) και δεν
γνωστοποιού νται σε τρίτους χωρίς εξουσιοδό τηση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Στη OPTIMISE A.E δίνουμε μεγά λη βαρύ τητα ό χι μό νο στο να γνωρίζετε τα δικαιώ ματά σας σε σχέση
με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και στον τρό πο που μπορείτε αυτά να τα ασκείτε. Συνεπώ ς,
έχετε :


Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας
δεδομένα. Αυτό το δικαίωμά σας πηγά ζει από το ά ρθρο 15 ΓΚΠΔ 679/2016. Επίσης,
μπορείτε να ζητή σετε αντίγραφο των δεδομένων σας και το πως μπορείτε να έχετε πρό σβαση
σε αυτά .



Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.
Από τη στιγμή που μπορείτε να αποδείξετε πως τα δεδομένα που τηρού με και σας αφορού ν
χρειά ζονται διό ρθωση, μπορείτε να την αιτηθείτε στον Οργανισμό .



Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κά θε περίπτωση
έχετε το δικαίωμα να ζητή σετε από τον Οργανισμό είτε τον περιορισμό των προσωπικώ ν
δεδομένων που σας αφορού ν, τηρού με και επεξεργαζό μαστε είτε και τη διαγραφή τους .Το
αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό αμέσως, αρκεί να μην αντιβαίνει στο νό μο ή σε υποχρέωση
του Οργανισμού που απορρέει από αυτό ν.



Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Παρακαλού με να επικοινωνή σετε μαζί μας σε κά θε περίπτωση εκδή λωσης ενδιαφέροντος για την
ά σκηση των ως ά νω περιγραφό μενων δικαιωμά των. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε
αποστέλλοντας e-mail στο info@optimise.gr.Σε κά θε περίπτωση θα σας ζητηθού ν στοιχεία
ταυτοποίησης για την επεξεργασία του αιτή ματό ς σας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Η παρού σα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της OPTIMISE A.E, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη
Διοίκηση στις 28/03/2019. Τέθηκε σε εφαρμογή στις 29/03/2019 και ο επό μενος έλεγχό ς της έχει
προγραμματιστεί για την 29/02/2020.
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