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Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας:
Επωνυμία: NEW CUST A.E.
Έδρα: Κορωπί
Τηλέφωνο Διοίκησης: 2109656388

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία «NEW CUST Α.Ε.» (εφ’ εξής «η Εταιρεία»)
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε, σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» [ΕΕ] 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) (εφ’ εξής «ο Κανονισμός»),
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στην οποία προβαίνει η Εταιρεία μέσω του
ιστοτόπου της.
Ποιά προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε
προσωπικά σας δεδομένα. Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι η ΙP
διεύθυνση (Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου) του υπολογιστή ή του smartphone σας
μέσω του οποίου επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
Η δική σας συγκατάθεση
Με την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε στην
παρούσα Πολιτική, καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για τη συλλογή
και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής.
Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε κατά την
επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας σε τρίτους (π.χ. Υπηρεσίες Ασφάλειας και Δημόσιας
Τάξης, Δημόσιες Αρχές/Υπηρεσίες που ενεργούν τα πλαίσιο δικαιοδοτικής διαδικασίας ή
δυνάμει εισαγγελικής εντολής), εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων μας που απορρέουν από νομοθετικές διατάξεις.
Προστασία των ανηλίκων
Σε περίπτωση που ανήλικοι χρήστες επισκέπτονται αυτοβούλως τον ιστότοπο μας και αυτό
δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, και η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος
Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :
Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας , εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις
Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων,
Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε
περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.
Η εταιρεία θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την
παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα
μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.
Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει
Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθεια μας να αποτρέψουμε
ενδεχόμενη τυχαία απώλεια των προσωπικών σας πληροφοριών, τη χρήση ή την πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους νόμιμους σκοπούς που
εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.
Εποπτική Αρχή
Ελπίζουμε ότι είμαστε σε θέση να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν είστε
ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας
δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523,
τηλ. 210-6475600, email: contact@dpa.gr.
Επικαιροποίηση
Η εταιρεία επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, δημοσιεύοντας την
επικαιροποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα του. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την
παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές
στους όρους αυτής.

