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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η SPIRAL business solutions (εφεξής “Spiral”) σας ενημερώνει, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής 

νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την 

ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται και διατηρεί 

προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται μέσω συμβάσεων, 

επαγγελματικών σχέσεων και συναλλαγών. 

 

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Spiral και από πού; 

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ ή και κατοικίας 

κ.ά. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια 

προσβάσιμες πηγές. 

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, 

τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.ά. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από 

εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές (ίντερνετ, οδηγοί επιχειρήσεων 

κ.ά.). 

γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, 

αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη σας, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά 

σημειώματα κ.λπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς. 

δ) Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με τη Spiral και τη 

χρήση των υπηρεσιών ή και προϊόντων που σας έχουν παρασχεθεί ή δοθεί. 

ε) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. δια ζώσης ή 

ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις 

νόμιμες προϋποθέσεις. 

στ) Δεδομένα από την αγορά και χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών της Spiral (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις 

διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα 

επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους αυτών. 

ζ) Δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών 

πληρωμών, τα οποία συλλέγονται είτε από εσάς είτε από τον πάροχο 

υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση 

των δεδομένων σας προς τη Spiral θεωρείται ότι γίνεται κατ’ εντολή σας προς 

τον διαβιβάζοντα πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια 

αυτών. 
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2. Γιατί συλλέγει η Spiral τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα 

επεξεργάζεται; 

Η Spiral συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για: 

α) Τη σύνταξη συμβάσεων και αναθέσεων εργασίας. 

β) Την υποβολή τους σε ηλεκτρονικά συστήματα κρατικών ενισχύσεων προς 

επιχειρήσεις ή και φυσικά πρόσωπα, με αποδέκτες Υπουργεία ή και 

συνεργαζόμενες με αυτά Διαχειριστικές Αρχές. 

γ) Την κατάρτιση προτάσεων επιχειρηματικού περιεχομένου, βάσει των 

προσωπικών σας χαρακτηριστικών. 

δ) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση 

των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σας παρέχει η Spiral, καθώς και για τη 

βελτίωση αυτών, βάσει των απόψεων και υποδείξεων από μέρους σας. 

ε) Την ενημέρωση ή/και τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες. 

στ) Τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε 

ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 

3. Πως μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας 

δεδομένα; 

Σε κάθε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει και διαχειρίζεται 

η Spiral, της έχουν παρασχεθεί με τη ρητή ή άρρητη συγκατάθεσή σας, γραπτά 

ή προφορικά, άμεσα ή έμμεσα, έχετε το δικαίωμα: 

α) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα 

της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής 

της. 

β) Να ζητήσετε σχετική ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα που 

διατηρούνται από τη Spiral και να τα επεξεργαστείτε. 

γ) Να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους. 

 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας; 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν: 

α) Οι υπάλληλοι και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες της Spiral, στους οποίους 

γίνεται ανάθεση εργασιών, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας και των 

συμβατικών μας υποχρεώσεων. 
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β) Φορείς (Υπουργεία, Αρμόδιες Αρχές και Επιχειρήσεις) στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των εργασιών που μας έχετε αναθέσει (π.χ. αιτήσεις κρατικών 

ενισχύσεων, αιτήσεις πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO, 

αξιολογήσεις επιχειρηματικών σχεδίων κ.ά.). 

 

4. Μπορεί η Spiral να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός 

Ε.Ε.); 

Η Spiral δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, 

εκτός Ε.Ε., μόνο εφόσον: 

α) Διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους 

συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα. 

β) Έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον 

αποδέκτη, με βάση το νόμο. 

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να 

γίνει εφόσον: 

α) Έχετε παράσχει στη Spiral την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας. 

β) Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης ή 

οποιασδήποτε εργασίας έχει ανατεθεί από μέρους σας στη Spiral. 

 

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Spiral τα δεδομένα σας; 

Σε περίπτωση που συνάψετε έγγραφη σύμβαση εργασίας με τη Spiral, τα 

προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε 

περίπτωση λήξης της σύμβασης η Spiral δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας 

δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής 

παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. 

Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση εργασίας με τη Spiral, τα 

προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη, μετά την αίτηση 

διαγραφής τους. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης 

των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος 

τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. 

 

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 
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α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε 

και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας 

αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς 

και τα δικαιώματα πρόσβασής σας. 

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. 

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων που τηρούμε. 

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία 

που τηρούμε. 

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από εμάς, σε οποιονδήποτε 

άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας; 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, 

στη Spiral, Αδαμάντιου Κοραή 9, 55132, Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Γιάννη 

Χαραλαμπίδη, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@spiral.com.gr. 

Η Spiral θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας 

εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή.  

 

8. Πώς προστατεύει η Spiral τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η Spiral εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια 

των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους 

και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής 

αθέμιτη επεξεργασία. 

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης 

σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για 

την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Το Έντυπο Ενημέρωσης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο 

της Spiral στην ηλεκτρονική δ/νση www.spiral.com.gr. 


