Ενημέρωση περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης («ΕΑΕ») για σκοπούς εμπορικής προώθησης
Η παρούσα Ενημέρωση περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να περιγράψει τον
τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας
από την ΕΑΕ για σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing).
Είδη προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας τους από την ΕΑΕ: Η ΕΑΕ συλλέγει και εν
γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό εμπορικής προώθησης (marketing),
συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, μας επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί σας μέσω αλληλογραφίας,
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων κειμένου (sms). Τα προσωπικά
δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν γενική ταυτοποίηση και στοιχεία
επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σας και το τηλέφωνό σας.
Νομιμοποιητική βάση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων: Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και
γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον: (α) έχετε συναινέσει προς τούτο ή (β) η
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων
συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΑΕ, τα οποία κατισχύουν του συμφέροντος ή των έννομων δικαιωμάτων
και των ελευθεριών σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, εκ
του νόμου και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας, δικαιούμαστε να χρησιμοποιούμε: (α) προσωπικά
σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές για να επικοινωνούμε μαζί σας
τηλεφωνικά για τον ανωτέρω σκοπό επεξεργασίας, αφού έχουμε επιβεβαιώσει ότι δεν έχετε δηλώσει προς
τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας ότι δεν επιθυμείτε γενικώς να δέχεστε τέτοιες κλήσεις ή (β) τα στοιχεία
επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή
άλλης συναλλαγής σας με την ΕΑΕ, για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας των
δεδομένων σας.
Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων: Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους
πέραν: (α) τρίτων εταιρειών, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της ΕΑΕ, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών
δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους και (β) τρίτων προσώπων στα οποία η ΕΑΕ υποχρεούται να
διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε
διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.
Τα δικαιώματά σας: Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α)
πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της
επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
(β) υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και (γ) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για
επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Ενημέρωσης οποτεδήποτε και χωρίς να
θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής.
Χρόνος τήρηση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει
της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής.
Επικοινωνία
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή θέλετε να
ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΑΕ, είτε μέσω αλληλογραφίας
στη διεύθυνση Μασσαλίας, αριθμός 22, 10680, Αθήνα, είτε με email στο privacy@hau.gr.

