
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Καλώ� ς ή� ρθατε στή OPTIMISE A.E. .Θε�λουμε να σας παρε�χουμε τις υπήρεσι�ες μας με δε�σμευσή στήν
προστασι�α  και  το  σεβασμο�  τής  ιδιώτικο� τήτα� ς  σας.  Για  λο� γους  που  υπήρετου� ν  τήν  παρου� σα
ενήμε�ρώσή, θα αναφερο� μαστε εδώ�  ώς « Οργανισμο� ς».  

Με τήν παρου� σα πολιτική�  σας γνώστοποιου� με τον τρο� πο που συγκεντρώ� νουμε και χρήσιμοποιου� με
πλήροφορι�ες που σας αφορου� ν, ο� πώς προβλε�πεται απο�  τήν κει�μενή νομοθεσι�α (Γενικο� ς Κανονισμο� ς
Προστασι�ας Δεδομε�νών 679/2016 ). Παρα� λλήλα, περιγρα� φουμε τα δικαιώ� ματα�  σας αναφορικα�  με τα
προσώπικα�  δεδομε�να που επεξεργαζο� μαστε και τα με�τρα προστασι�ας του απορρή� του σας.

Η  Πολιτική�  Διαχει�ρισής  Προσώπικώ� ν  Δεδομε�νών  περιγρα� φει  το  πώς  τα  προσώπικα�  δεδομε�να
συγκεντρώ� νονται,  αποθήκευ� ονται  και  επεξεργα� ζονται,  προκειμε�νου  να  εναρμονιστου� ν  με  τήν
εσώτερική�  λειτουργι�α  τής  εταιρι�ας  και  το  νο� μο.  Επι�σής,  επιβεβαιώ� νει  πώς  ή OPTIMISE A.E
εναρμονι�ζεται με το Γενικο�  Κανονισμο�  Προστασι�ας Δεδομε�νών 679/2016

 Προστατευ� ει τα δικαιώ� ματα του προσώπικου� , τών πελατώ� ν και τών συνεργατώ� ν τής
 Ει�ναι διαυγή� ς αναφορικα�  με το πώς τήρει� και επεξεργα� ζεται τα προσώπικα�  δεδομε�να
 Προστατευ� εται  απο�  πιθανου� ς  κινδυ� νους  παραβι�ασής  δεδομε�νών και  προ� σβασής  σε  αυτα�

χώρι�ς εξουσιοδο� τήσή.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 

Προκειμε�νου να προβου� με  στήν επεξεργασι�α  τών δεδομε�νών που σας αφορου� ν  ει�ναι  αναγκαι�α  ή
υ� παρξή συγκεκριμε�νής νο� μιμής βα� σής.

Ο  Οργανισμο� ς  τήρει�  κι  επεξεργα� ζεται  δεδομε�να  προσώπικου�  χαρακτή� ρα  στα  πλαι�σια  εκτε�λεσής
συμβατικώ� ν υποχρεώ� σεώ� ν του, ο� πώς προβλε�πει ο νο� μος  ( α� ρθρο 6 ΓΚΠΔ παρ.1) αλλα�  και για τή
διαφυ� λαξή  ζώτικώ� ν  συμφερο� ντών  τών  υποκειμε�νών  τών  προαναφερο� μενών  προσώπικώ� ν
δεδομε�νών.

Προκειμε�νου  ο  Οργανισμο� ς  να  ει�ναι  εναρμονισμε�νος  με  το  νο� μο,  ενο� σώ  τήρει�  και  επεξεργα� ζεται
δεδομε�να προσώπικου�  χαρακτή� ρα (ήλεκτρονικα�  ή�  ε�γχαρτα αρχει�α  ) χρεια� ζεται να ακολουθου� νται
ορισμε�νες βασικε�ς αρχε�ς, οι οποι�ες ει�ναι

 το να το πρα� ττει με νο� μιμή αιτι�α, 
 για ορισμε�νο σκοπο� , 
 με ακρι�βεια και με τή� ρήσή μο� νο τών απαραι�τήτών στοιχει�ών. 
 Επιπλε�ον, τα προσώπικα�  δεδομε�να πρε�πει να ει�ναι ακριβή�  και επικαιροποιήμε�να,
 συ� μφώνα με τα δικαιώ� ματα του υποκειμε�νου, 
 τήρου� μενα μο� νο για το χρο� νο που ει�ναι απαραι�τήτος και προστατευμε�να με κατα� λλήλους

τεχνικου� ς και οργανώτικου� ς τρο� πους. 
 Σε  περι�πτώσή,  δε,  διαβι�βασή� ς  τους  εκτο� ς  Ευρώπαι;κή� ς  Ένώσής,  αυτή�  πρε�πει  να  γι�νεται

συ� ννομα.



ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 

Ο Οργανισμο� ς συλλε�γει στήν περι�πτώσή που ει�στε φυσικο�  προ� σώπο : 

 To ο� νομα, το επώ� νυμο, τα στοιχει�α επικοινώνι�ας μαζι� σας, ενι�οτε τήν ήμερομήνι�α και τον το� πο
γε�ννήσή� ς  σας.  Επι�σής,  λεπτομε�ρειες  που  σχετι�ζονται  με  τήν   εξυπήρε�τήσή  το� σο  του
επιχειρήματικου�  σκοπου�  του Οργανισμου�  ο� σο και τών συμβατικώ� ν σχε�σεών αλλα�  και τών
πρακτικώ� ν μα� ρκετινγκ του Οργανισμου� .

 Σε  περι�πτώσή  επικοινώνι�ας  μαζι�  σας  και  αντι�στροφα,  θα κρατή� σουμε αρχει�ο  με  στοιχει�α
αυτή� ς τής επικοινώνι�ας. Πιθανο� ν και το περιεχο� μενο δικώ� ν σας κρι�σεών για τρι�τους.

 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (   CCTV  )  

 Η  επιχει�ρήσή  τήρει�  κλειστο�  κυ� κλώμα  παρακολου� θήσής  τήλεο� ρασής  (  CCTV),  βασισμε�νο  σε  ή� δή
εγκατεστήμε�νες  κα� μερες  για  τήν  προ� λήψή  ποινικα�  κολα� σιμής  δραστήριο� τήτας  που  αφορα�  σε
προ� σώπα  και  εγκαταστα� σεις.  Η  εικο� να,  που  αφορα�  τα  προ� σώπα  και  τή  δραστήριο� τήτα�  τους
παραμε�νει στο αρχει�ο για βραχυ�  χρονικο�  δια� στήμα και, σε κα� θε περι�πτώσή, ο� πώς προβλε�πει ο νο� μος
( Άρθρα 3 και 6 Οδηγίας 1/2011 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμο� ς συγκεντρώ� νει κι επεξεργα� ζεται προσώπικα�  δεδομε�να που σας αφορου� ν για τους εξή� ς
λο� γους:

 Για τήν εναρμο� νισή�  μας με τήν ισχυ� ουσα νομοθεσι�α (ο� πώς ο ΓΚΠΔ 679/2016) 

 Για να μπορου� με να εκπλήρώ� νουμε υποχρεώ� σεις μας που απορρε�ουν απο�  τή θε�σή σας ώς
πελα� τή ή�  ώς συνεργα� τή αλλα�  και απο�  τή θε�σή μας ώς εργοδο� τή στα πλαι�σια συμβα� σεώς.

 Για σκοπου� ς  που σχετι�ζονται με τήν ασφα� λεια προσώ� πών, εγκαταστα� σεών, περιουσιακώ� ν
στοιχει�ών αλλα�  και υλικου�  που σχετι�ζεται με τον Οργανισμο�

 Για τή διαχει�ρισή τών επικοινώνιώ� ν του Οργανισμου�

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Προκειμε�νου  να προβου� με σε συ� ναψή μιας συ� μβασής μαζι�  σας και για να ανταποκριθου� με στις
υποχρεώ� σεις που απορρε�ουν απο�  αυτή�  αλλα�  και  για τήν α� σκήσή δικαιώμα� τών μας,  ναι ει�στε
υποχρεώμε�νοι να μας δώ� σετε τα προσώπικα�  σας δεδομε�να. Αν ο� χι, ενδε�χεται να μήν μπορε�σουμε
να συμβλήθου� με μαζι�  σας και να σας παρε�χουμε τις υπήρεσι�ες μας ( ει�τε ώς εργοδο� τής, ει�τε ώς
πα� ροχος υπήρεσι�ας ει�τε ώς προμήθευτή� ς ).

        ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμο� ς μπορει�  να τήρει�  τα δεδομε�να σας για κα� ποια χρο� νια μετα�  τή λή� ξή τής συμβατική� ς
σχε�σής  μαζι�  σας.  Σε  κα� ποιες  περιπτώ� σεις  μα� λιστα  μπορει�  να  υποχρεου� ται  απο�  το  νο� μο.  Οι
οικονομική� ς φυ� σεώς πλήροφορι�ες που σας αφορου� ν, τήρου� νται στο αρχει�ο μας για μια πενταετι�α
( 5 ε�τή ).  

       

Σελι�δα 2



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Δεν ε�χουν αξι�α για τον Οργανισμο�  τα προσώπικα�  δεδομε�να, παρα�  μο� νο στήν περι�πτώσή που γι�νεται
χρή� σή  αυτώ� ν.  Επομε�νώς,  ο  κι�νδυνος  για  τα  προσώπικα�  δεδομε�να υφι�σταται  ο� ταν  γι�νεται
επεξεργασι�α  αυτώ� ν  και  μπορει�  να  περιλαμβα� νει  τήν  απώ� λεια,  τήν  καταστροφή�  ή�  κλοπή�  τους.
Ειδικο� τερα,

 Οι υπα� λλήλοι που σχετι�ζονται με τα προσώπικα�  δεδομε�να, βεβαιώ� νονται πώς οι οθο� νες
τών υπολογιστώ� ν τους ει�ναι πα� ντα κλειδώμε�νες ο� ταν δεν τους χρήσιμοποιου� ν

 Τα  προσώπικα�  δεδομε�να  δεν  διαμοιρα� ζονται  με  τρο� πο  ανεπι�σήμο.  Συγκεκριμε�να,  δεν
στε�λνονται με μή ασφαλε�ς ήλεκτρονικο�  ταχυδρομει�ο ( non-secure e-mail).

 Τα προσώπικα�  δεδομε�να βρι�σκονται μο� νο στα απαραι�τήτα σήμει�α επεξεργασι�ας τους και
ο� χι διασκορπισμε�να σε σειρα�  υπολογιστώ� ν που δεν κρι�νεται απαραι�τήτο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ   

Ο Οργανισμο� ς δεν διαμοιρα� ζεται αρχει�α που περιε�χουν ευαι�σθήτα προσώπικα�  δεδομε�να με τρι�τους.
Στήν περι�πτώσή που αυτο�  συμβει�  θα γι�νεται μο� νο  με τή ρήτή�  συναι�νεσή του υποκειμε�νου και για
λο� γους που θα αναφε�ρονται ρήτα� .  Ακο� μα,  γνώστοποιου� με  προσώπικα�  δεδομε�να στις Αρχε�ς,  ο� ταν
υπε�χουμε σχετική�  νομική�  υποχρε�ώσή και αυτο�  καταστει�  αναγκαι�ο στα πλαι�σια τή� ρήσής του νο� μου
και για τή δήμο� σια ασφα� λεια. Τα δεδομε�να σας δεν διαβιβα� ζονται εκτο� ς τής Ευρώπαι;κή� ς  Ένώσής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι  κα� τώθι  κανο� νες  περιγρα� φουν  με  ποιο  τρο� πο  και  σε  ποιο  χώ� ρο  τα δεδομε�να     (  πρε�πει  να  )
τήρου� νται.  Σχετικε�ς  ερώτή� σεις,  να  απευθυ� νονται  στον  Υπευ� θυνο  Προστασι�ας  Δεδομε�νών.  Έτσι,
δεδομε�να που φυλα� σσονται σε ε�γχαρτα αρχει�α,  ( πρε�πει να ) φυλα� σσονται σε σήμει�ο που δεν θα
μπορου� ν να τα δουν προ� σώπα χώρι�ς εξουσιοδο� τήσή. Το ι�διο ισχυ� ει και για αρχει�α τα οποι�α τήρου� νται
ήλεκτρονικα� , αλλα�  για κα� ποιο λο� γο ε�χουν εκτυπώθει�. Σήμαντικα�  σήμει�α ει�ναι τα εξή� ς:

 Οι  φα� κελοι  και  τα  ε�γχαρτα  δεδομε�να  (  πρε�πει  να  )  τήρου� νται  σε  αρχειοθή� κή,  ή  οποι�α
κλειδώ� νει.

 Οι  υπα� λλήλοι  (  πρε�πει  να  )  ει�ναι  βε�βαιοι  πώς  οι  εκτυπώ� σεις  δεν  αφή� νονται  ο� που  μή
εξουσιοδοτήμε�να α� τομα θα μπορου� σαν να ε�χουν προ� σβασή, ο� πώς, για παρα� δειγμα, με�σα ή�
κοντα�  στον εκτυπώτή� .

 Τα εκτυπώμε�να δεδομε�να, τα οποι�α δε βρι�σκονται σε χρή� σή, καταστρε�φονται.

Στήν περι�πτώσή που τα δεδομε�να φυλα� σσονται με ήλεκτρονικο�  τρο� πο , (πρε�πει να ) φυλα� σσονται
απο�  μή εξουσιοδοτήμε�νή προ� σβασή σε αυτα� , απο�  τυχαι�α καταστροφή�  και  προσπα� θειες υποκλοπή� ς.
Συγκεκριμε�να:

 Τα δεδομε�να προστατευ� ονται απο�  ισχυρου� ς κώδικου� ς προ� σβασής, οι οποι�οι αλλα� ζουν συχνα�
και δε γνώστοποιου� νται στους υπαλλή� λους που δεν ει�ναι εντεταλμε�νοι.

 Στήν περι�πτώσή που τα δεδομε�να ει�ναι αποθήκευμε�να σε φορήτα�  με�σα   ( ο� πώς σε δι�σκους
CD, για παρα� δειγμα ), αυτα�  φυλα� σσονται με ασφα� λεια ο� ταν δε χρήσιμοποιου� νται

 Όλοι  οι  εξυπήρετήτε�ς  και  υπολογιστε�ς  που  περιε�χουν  δεδομε�να  προστατευ� ονται  απο�
εγκεκριμε�νοo υπολογιστικο�  προ� γραμμα ( software) και προ� γραμμα προστασι�ας ( firewall ).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Οι  μο� νοι  υπα� λλήλοι  που  ε�χουν  προ� σβασή  στα  δεδομε�να  καλυ� πτονται  απο�  τήν  παρου� σα
Πολιτική�  και ει�ναι εκει�νοι οι οποι�οι χρεια� ζεται να ε�χουν αυτή�  τήν προ� σβασή για τήν επιτε�λεσή
του εργασιακου�  τους καθή� κοντος.

 Κα� θε δεδομε�νο του Οργανισμου�  δεν προβλε�πεται να γι�νεται αντικει�μενο διαμοιρασμου�  χώρι�ς
εξουσιοδο� τήσή. 

 Ο Οργανισμο� ς παρε�χει εκπαι�δευσή σε ο� λους τους εργαζομε�νους, με σκοπο�  να τους βοήθή� σει
να κατανοή� σουν τις ευθυ� νες τους ο� ταν χειρι�ζονται προσώπικα�  δεδομε�να.

 Οι  υπα� λλήλοι  (πρε�πει  να)   τήρου� ν  ο� λα  τα  δεδομε�να  με  ασφαλή�  τρο� πο,  λαμβα� νοντας
ενδεδειγμε�να με�τρα ακολουθώ� ντας τις παρου� σες κατευθυντή� ριες γραμμε�ς.

 Ιδιαι�τερα,  χρήσιμοποιου� νται  ισχυροι�  κώδικοι�  προ� σβασής   (passwords)  και  δεν
γνώστοποιου� νται σε τρι�τους χώρι�ς εξουσιοδο� τήσή.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Στή OPTIMISE A.E δι�νουμε μεγα� λή βαρυ� τήτα ο� χι μο� νο στο να γνώρι�ζετε τα δικαιώ� ματα�  σας σε σχε�σή
με τα προσώπικα�  σας δεδομε�να αλλα�  και στον τρο� πο που μπορει�τε αυτα�  να τα ασκει�τε. Συνεπώ� ς,
ε�χετε :

 Δικαίωμα  να  γνωρίζετε  αν  τηρούμε  ή/και  επεξεργαζόμαστε  προσωπικά  σας
δεδομένα.  Αυτο�  το  δικαι�ώμα�  σας  πήγα� ζει  απο�  το  α� ρθρο  15  ΓΚΠΔ  679/2016.  Επι�σής,
μπορει�τε να ζήτή� σετε αντι�γραφο τών δεδομε�νών σας και το πώς μπορει�τε να ε�χετε προ� σβασή
σε αυτα� .

 Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.
Απο�  τή στιγμή�  που μπορει�τε να αποδει�ξετε πώς τα δεδομε�να που τήρου� με και σας αφορου� ν
χρεια� ζονται διο� ρθώσή, μπορει�τε να τήν αιτήθει�τε στον Οργανισμο� . 

 Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κα� θε περι�πτώσή
ε�χετε το δικαι�ώμα να ζήτή� σετε απο�  τον Οργανισμο�  ει�τε τον περιορισμο�  τών προσώπικώ� ν
δεδομε�νών που σας αφορου� ν, τήρου� με και επεξεργαζο� μαστε ει�τε   και τή διαγραφή�  τους .Το
αι�τήμα�  σας μπορει� να γι�νει δεκτο�  αμε�σώς, αρκει� να μήν αντιβαι�νει στο νο� μο ή�  σε υποχρε�ώσή
του Οργανισμου�  που απορρε�ει απο�  αυτο� ν.

 Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ   

Παρακαλου� με να επικοινώνή� σετε μαζι�  μας σε κα� θε περι�πτώσή εκδή� λώσής ενδιαφε�ροντος για τήν
α� σκήσή  τών ώς  α� νώ  περιγραφο� μενών  δικαιώμα� τών.  Αυτο�  μπορει�  να  γι�νει  ει�τε  τήλεφώνικα�  ει�τε
αποστε�λλοντας  e-mail στο  info@optimise.gr.Σε  κα� θε  περι�πτώσή  θα  σας  ζήτήθου� ν  στοιχει�α
ταυτοποι�ήσής για τήν επεξεργασι�α του αιτή� ματο� ς σας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η παρου� σα Πολιτική�  Προστασι�ας Δεδομε�νών τής OPTIMISE A.E, καταρτι�στήκε και εγκρι�θήκε απο�  τή
Διοι�κήσή στις 28/03/2019. Τε�θήκε σε εφαρμογή�  στις 29/03/2019 και ο επο� μενος ε�λεγχο� ς τής ε�χει
προγραμματιστει� για τήν 29/02/2020.  
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