
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 

Αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου αφορά τις πληροφορϊες που συλλέγουμε 

από εσάς όταν χρησιμοποιεϊτε την ιστοσελϊδα μας. υλλέγοντας αυτές τις 

πληροφορϊες, δρούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασϊας δεδομένων και, βάσει 

νόμου, εϊμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πληροφορϊες για εμάς, για το 

λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα 

δικαιώματα που έχετε πάνω σε αυτά. 

Προσωπικά δεδομένα 

ύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασϊας Προσωπικών Δεδομένων της 

Ε.Ε , τα προσωπικά δεδομένα ορϊζονται ως: 

«οποιαδήποτε πληροφορϊα σχετϊζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρϊσιμο 

φυσικό πρόσωπο (υποκεϊμενο δεδομένων). Αναγνωρϊσιμο πρόσωπο εϊναι 

εκεϊνο που μπορεϊ να αναγνωριστεϊ άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα 

αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα 

τοποθεσϊας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους 

παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, 

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού 

προσώπου». 

Ποιοι είμαστε; 

Η εταιρεϊα (ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ) εϊναι εμπορική εταιρεϊα. Η συλλογή και η επεξεργασϊα 

αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση της ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ, 

στο πλαϊσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων 

της και της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

τοιχεία επικοινωνίας του Τπευθύνου επεξεργασίας  :  

ΕΤΡΩΠΗ Α.Ε. - CENTRAL PARKING 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΤ 26, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΤ ΣΙΣΟΤ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΣΗ, ΣΚ 71202 

ΣΗΛ. 2810 34 19 90 | FAX. 2810 34 19 91 

E-MAIL. mailbox@centralparking.gr 

Σι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελϊδα μας συλλέγουμε αυτόματα 

ορισμένες πληροφορϊες με τη χρήση cookies, δηλαδή πληροφορϊες που μας 

επιτρέπουν την συμμετοχή στις υπηρεσϊες που προσφέρονται από τη 



ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ και την παροχή καλύτερης εμπειρϊας πλοήγησης. Επϊσης 

συλλέγουμε τα  στοιχεϊα που θα παρέχετε εσεϊς οι ϊδιοι κατά τη συμπλήρωση 

της σχετικής φόρμας επικοινωνϊας ή αιτήσεων που μας υποβάλλετε για την 

εξυπηρέτησή σας συμπεριλαμβανομένων των στοιχεϊων επικοινωνϊας σας. 

Για περισσότερες πληροφορϊες μπορεϊτε να ανατρέξετε στην πολιτική 

cookies της ιστοσελϊδας μας.  

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας; 

Αυτή η ειδοποϊηση απορρήτου δηλώνει πώς εμεϊς, η ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ, θα 

συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό 

την ανταπόκριση σε αιτήματα που μας υποβάλλετε, για την παροχή 

υπηρεσιών, την εν γένει επικοινωνϊα και την πλήρωση των εκ του νόμου 

προβλεπόμενων σκοπών λειτουργϊας και δραστηριοποϊησης της ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ. 

Η ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ θα επεξεργαστεϊ (συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεϊ) τις 

πληροφορϊες που παρέχετε με τρόπο συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασϊας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε (ΓΚΠΠΔ). Θα προσπαθήσουμε να 

διατηρήσουμε τις πληροφορϊες σας ακριβεϊς κι ενημερωμένες και να μην τις 

κρατήσουμε για περισσότερο απ’ όσο εϊναι απαραϊτητο. Σο πόσο καιρό θα 

πρέπει να διατηρούνται ορισμένα εϊδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

μπορεϊ επϊσης να διέπεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις της νομοθεσϊας και 

συμφωνημένες πρακτικές. Για περισσότερες πληροφορϊες μπορεϊτε να 

ανατρέξετε στην πολιτική προστασϊας προσωπικών δεδομένων της εταιρεϊας 

μας η οποϊα εϊναι διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις μας. 

Σα δικαιώματά σας πάνω στις πληροφορίες σας 

Η ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ κατόπιν αιτήματός σας, μπορεϊ να επιβεβαιώσει ποιες 

πληροφορϊες κρατάμε για εσάς και πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασϊα. 

Εφόσον η ΕΤΡΩΠΗ ΑΕ διατηρεϊ προσωπικά δεδομένα για εσάς μπορεϊτε να 

ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορϊες: 

 Σαυτότητα και στοιχεϊα επικοινωνϊας του υπεύθυνου επεξεργασϊας που 

έχει αποφασϊσει πώς και γιατϊ θα επεξεργαστεϊ τα δεδομένα σας.  

 Σον σκοπό της επεξεργασϊας καθώς και τη νομική βάση για την 

επεξεργασϊα. 

 Σις κατηγορϊες των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, 

αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν. 

 Σον αποδέκτη ή τις κατηγορϊες αποδεκτών στους οποϊους διατέθηκαν/θα 

διατεθούν τα δεδομένα. 

 Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια Σρϊτη χώρα ή 

διεθνή οργανισμό, πληροφορϊες για το πώς εξασφαλϊζουμε ότι αυτό γϊνεται 

με ασφάλεια. Η Ε.Ε έχει εγκρϊνει την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε 



κάποιες χώρες επειδή πληρούν ένα ελάχιστο επϊπεδο προστασϊας 

δεδομένων. ε άλλες περιπτώσεις, εξασφαλϊζουμε πως υπάρχουν ειδικά 

μέτρα για να διασφαλιστούν οι πληροφορϊες σας. 

 Σο χρονικό διάστημα για το οποϊο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας. 

 Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε, διαγράψετε, 

περιορϊσετε ή εναντιωθεϊτε σε κάποιες επεξεργασϊες. 

 Πληροφορϊες για το δικαϊωμά σας να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά 

πάσα στιγμή. 

 Σον τρόπο υποβολής καταγγελϊας στην εποπτική αρχή. 

 Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεϊ νόμιμη ή 

συμβατική απαϊτηση, καθώς και εάν εϊστε υποχρεωμένος να παράσχετε τα 

προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής 

αυτών των δεδομένων. 

 Σην πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε συλλέχθηκαν 

απευθεϊας από εσάς. 

 Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορϊες των αυτοματοποιημένων 

λήψεων αποφάσεων, όπως η δημιουργϊα προφϊλ καθώς και τη σημασϊα  και 

τις αναμενόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασϊας (αν και εφόσον 

πράγματι γϊνεται). 

 

Για να υποβάλετε αϊτημα μέσω email, ταχυδρομεϊου ή τηλεφώνου, 

παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεϊα επικοινωνϊας που παρέχονται 

παραπάνω. 

Σο δικαίωμά σας να παραπονεθείτε 

Εάν έχετε κάποιο παράπονο για τη χρήση που κάνουμε στις πληροφορϊες σας, 

μπορεϊτε να επικοινωνήσετε μαζϊ μας καθώς και με την Αρχή Προστασϊας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορϊες 

επισκεφτεϊτε την ιστοσελϊδα: 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PO

RTAL 

Ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου 

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτϊωση των υπηρεσιών μας 

και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασϊα των δικαιωμάτων σας όσον 

αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να 

ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. υνεπώς, σας συνιστούμε 

να ελέγχετε αυτήν τη δήλωση σε τακτική βάση.  

Ημερομηνϊα τελευταϊας ενημέρωσης: 20/02/2019 

 



 

Ημερομηνϊα τελευταϊας ενημέρωσης: 03/10/2018 


