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ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η  ΑΠΟΡ ΡΗΤΟΥ  &  ΠΡΟΣ ΤΑ Σ Ι Α Σ  
ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠ Ι ΚΩΝ  Δ ΕΔΟΜΕΝΩΝ  

  ((ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ   ΔΔΙΙΑΑΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ   ΤΤΗΗΝΝ   ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ //   
ΠΠΕΕΛΛΑΑΤΤΩΩΝΝ //   ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ))    

 
1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (: «η Εταιρεία»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310886634 και e-mail 
επικοινωνίας info@traffictech.gr.  

2. Στην ως άνω  ηλεκτρονική διεύθυνση (info@traffictech.gr) μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση 
των κατωτέρω (υπό 6) δικαιωμάτων σας.   

3.   Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι: 
 (α) κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας 

ή απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας (οπότε μας παρέχετε ονοματεπώνυμο/ ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και 
τηλέφωνο ή/ και Διεύθυνση), η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία  και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση 
του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για 
τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας. 

(β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με την Εταιρεία τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά  
(καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της 
μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της 
επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του 
Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

4.1 Τα ανωτέρω υπό 3 (α)  Δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε εκτός της 
Εταιρείας με εξαίρεση τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρεία μας – και 
προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της Εταιρείας μας.  

4.2. Τα ανωτέρω υπό 3 (β)  Δεδομένα σας εκτός των ανωτέρω υπό 4.1 διαβιβάσεων ενδέχεται να προωθηθούν και στις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. 

5. Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό 3 (α) δεδομένα για πέντε (5) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε κα τα ανωτέρω υπό 3 (β) 
δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία αλλά και για την εκτέλεση της εκάστοτε 
σύμβασης. 

 6. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε προς την Εταιρεία (στην ανωτέρω υπό 2. ηλεκτρονική διεύθυνση) αίτημα για 
άσκηση οποιουδήποτε από τα κατωτέρω δικαιώματά σας : 

 Ενημέρωσης και Πρόσβασης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα Δεδομένα σας και να 
λάβετε αντίγραφο αυτών. 

 Διόρθωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών Δεδομένων σας. 
 Διαγραφής: Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων σας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια 

απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την (τυχόν χορηγηθείσα) 
συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο (με την επιφύλαξη των ειδικοτέρων 
ρυθμίσεων της νομοθεσίας). 

 Περιορισμού: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων 
σας είτε γιατί αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, είτε γιατί θεωρείτε την επεξεργασία τους παράνομη, είτε γιατί δεν χρειαζόμαστε 
πλέον τα Δεδομένα αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, είτε γιατί  έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των 
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δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας 
της Εταιρείας. 

 Φορητότητας: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη λήψη των Δεδομένων σας σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο 
και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω διαβίβασή τους. 

 Εναντίωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στην χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον 
σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση 
(την οποία πάντως δεν πραγματοποιούμε). 
7. Σε κάθε περίπτωση που το κρίνετε απαραίτητο δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600).  
8. Η υποβολή των ανωτέρω υπό 3 (α)  Δεδομένων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας ενώ τον ανωτέρω υπό 3 (β) Δεδομένων σας 

είναι αναγκαία για τον σκοπό εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και την συμμόρφωση με την νομοθεσία, καθώς αυτή σε διαφορετική 
περίπτωση θα είναι ανέφικτη.  

9. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει 
την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και 
αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει. 

10. Αυτονοήτως στην περίπτωση των νομικών προσώπων όλες οι ανωτέρω αναφορές σε Δεδομένα αφορούν αποκλειστικά στα 
προσωπικά δεδομένα των εκπροσώπων/ εργαζομένων τους τα οποία μας παρέχονται είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο είτε κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης για τους ανωτέρω υπό 3 σκοπούς. 

 
 Θεσσαλονίκη 31/05/2018 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

 


