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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «iSea», µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, οδός Κρήτης 12 (https://isea.com.gr/, τηλ. 2313090696, email:
info@isea.com.gr) δραστηριοποιείται στον τοµέα της προστασίας των υδάτινων
οικοσυστηµάτων, της προώθησης της λήψης µέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος, και της εκπόνησης και προώθησης της επιστηµονικής έρευνας,
ως βάσης για την αειφόρο ανάπτυξη µε στόχο την περιβαλλοντική, κοινωνική
και οικονοµική ευηµερία.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στην παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφεται ο τρόπος συλλογής,
επεξεργασίας, αποθήκευσης, διαχείρισης, διαβίβασης, προστασίας και εν γένει
χρήσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «δεδοµένα») από την
«iSea», πάντοτε στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας,
ιδίως δε του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679
(ΓΚΠΔ).
Σηµειώνεται ρητά ότι η επίσκεψη και χρήσης της ιστοσελίδας, των εφαρµογών
και των υπηρεσιών της «iSea» συνιστά αποδοχή της παρούσας πολιτικής
απορρήτου.
Παράλληλα, µε το παρόν κείµενο, η «iSea» αναλαµβάνει την υποχρέωση της
προστασίας του απορρήτου των δεδοµένων και υποχρεούται να
συµµορφώνεται µε την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, να
προστατεύει τα δικαιώµατα των υποκειµένων µε τα οποία συναλλάσσεται, να
διασφαλίζει τη διαφάνεια σε θέµατα επεξεργασίας και αποθήκευσης των
δεδοµένων και να τα προστατεύει από κινδύνους παραβίασής τους.
ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Τα στοιχεία που συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η «iSea» είναι τα
απαιτούµενα για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού συλλογής, επεξεργασίας και
αποθήκευσης, ανάλογα µε τη σχέση που συνδέει την εταιρία µε το υποκείµενο
των στοιχείων, την ιδιότητα του υποκειµένου των στοιχείων, τις νοµοθετικές
διατάξεις, αλλά και τη ρητή συναίνεση του (εφόσον την έχει χορηγήσει).
Ειδικότερα, νόµιµες αιτίες συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των
στοιχείων µπορεί να είναι οι παρακάτω:
• εκτέλεση συµβατικών όρων µεταξύ της εταιρίας και του υποκειµένου των
στοιχείων,
• δηµιουργία βάσης δεδοµένων εθελοντών, χορηγών και εξωτερικών
συνεργατών,
• υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων,
• πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού,
• χρήση της ιστοσελίδας, των διαδικτυακών εφαρµογών και των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης της «iSea»,
• λόγοι στατιστικής και marketing, καθώς και για προωθητικές ενέργειες,
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσκλησης συµµετοχής σε δράσεις της

•

εταιρίας, εφόσον το υποκείµενο των δεδοµένων χορηγήσει ρητή προς
τούτο συναίνεση, και
ρητή συναίνεση του υποκειµένου των στοιχείων για οποιαδήποτε άλλη
αιτία.

Σε περίπτωση που η «iSea» πρόκειται να προβεί στη συλλογή, επεξεργασία και
αποθήκευση στοιχείων για άλλη νόµιµη αιτία, το υποκείµενο των δεδοµένων θα
ενηµερώνεται ρητά και θα καλείται να χορηγήσει τη ρητή συναίνεσή του µε τους
ειδικότερους όρους που θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση.
ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Ο τρόπος συλλογής των στοιχείων ποικίλλει ανάλογα µε τη σχέση που συνδέει
την εταιρία µε το υποκείµενο των στοιχείων, την ιδιότητα του υποκειµένου των
στοιχείων, τις νοµοθετικές διατάξεις, αλλά και τη ρητή συναίνεση του (εφόσον
την έχει χορηγήσει). Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, µπορεί να συλλέξουµε τα
στοιχεία σας µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
• µε την υπογραφή σύµβασης συνεργασίας, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή.
• µε τη συµπλήρωση Εντύπου Πρόσληψης, Σύµβασης Εργασίας ή λοιπών
εγγράφων που απαιτούνται από τον νόµο για την έναρξη εργασιακής
σχέσης µε την «iSea», συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων εγγράφων
που τα αποδεικνύουν και απαιτούνται από τον νόµο και την εργατική
νοµοθεσία.
• µε τη συµπλήρωση έντυπης ή ψηφιακής φόρµας συλλογής στοιχείων.
• µε την εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα, τις εφαρµογές και τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
• µε την εγγραφή στη λίστα ενηµερωτικών email.
• µε την επικοινωνία µέσω email και τη λήψη εγγράφων τα οποία οι ίδιοι
αυτοβούλως κοινοποιείτε στην «iSea».
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία ζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα
απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδοµένα
κατά κύριο λόγο βάσει του επιδιωκόµενου σκοπού της.
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Τα δεδοµένα που συλλέγουµε, επεξεργαζόµαστε και αποθηκεύουµε διακρίνονται
σε δύο (2) αυτοτελείς κατηγορίες:
1. προσωπικά δεδοµένα από τα οποία δεν µπορεί να γίνει ταυτοποίηση
από την «iSea» και συναρτώνται άµεσα µε τη χρήση και τον τρόπο
λειτουργίας του διαδικτύου
Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της «iSea», ο server καταγράφει τη διεύθυνση
IP του χρήστη, καθώς και την ηµεροµηνία και ώρα σύνδεσης, τα οποία
τηρούνται σε ειδικά αρχεία (log files) για λόγους:
• διασφάλισης της ασφάλειας δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από
τυχαία γεγονότα ή παράνοµες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν
σε κίνδυνο τη διαθεσιµότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την
εµπιστευτικότητα των αποθηκευµένων ή διαβιβαζόµενων δεδοµένων (π.χ.
έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»),

θεµελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νοµικών αξιώσεων,
τήρησης της νοµικής υποχρέωσή µας να τα τηρούµε τόσο ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία των δεδοµένων σας από κακόβουλους
χρήσης,
• για ενδεχόµενο αναζήτησης στοιχείων από αστυνοµικές ή δικαστικές
αρχές, τα οποία θα πρέπει να είµαστε σε θέση να παρέχουµε, πάντα υπό
αυστηρές προϋποθέσεις και όρους και µε βάση το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο.
Επίσης, και πάντοτε για τους ως άνω λόγους, κατά την επίσκεψή σας στην
ιστοσελίδα µας ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόµατα ορισµένες πληροφορίες,
πέραν της ΙΡ του υπολογιστή σας, όπως ο τύπος του προγράµµατος
περιήγησης (browser) και η διαµόρφωση του λειτουργικού συστήµατος, οι
ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αµέσως πριν και µετά από την επίσκεψή σας
στον Δικτυακό Τόπο, δικτυακοί τόποι και διαφηµίσεις που βλέπετε και συνδέσεις
στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου, βασικές πληροφορίες
σύνδεσης µε το διακοµιστή και πληροφορίες που συλλέγονται µέσω HTML
cookies, και άλλων παρόµοιων τεχνολογιών.
Σηµειώνουµε ότι η αποστολή και µόνο ενός email ή η υποβολή µίας φόρµας
επικοινωνίας δεν αποτελεί από µόνο του επαρκή λόγο για να σας εντάξουµε στη
βάση δεδοµένων µας ούτε διατηρούµε τα στοιχεία σας για εµπορική προώθηση.
2. προσωπικά δεδοµένα που παρέχετε οι ίδιοι για διάφορες αιτίες από τα
οποία µπορεί να γίνει ταυτοποίηση από την «iSea»
Τα δεδοµένα αυτά ποικίλλουν ανάλογα µε τη σχέση που συνδέει την εταιρία µε
το υποκείµενο των στοιχείων, την ιδιότητα του υποκειµένου των στοιχείων, τις
νοµοθετικές διατάξεις, αλλά και τη ρητή συναίνεση του (εφόσον την έχει
χορηγήσει). Ειδικότερα, τα δεδοµένα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν κατά
περίπτωση τα παρακάτω στοιχεία:
• Εργαζόµενοι: τα αναφερόµενα στον νόµο, στο έντυπο πρόσληψης και
στη σύµβαση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων
εγγράφων που τα αποδεικνύουν και επισυνάπτονται στα άνω έγγραφα
πρόσληψης (ιδίως ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, φύλο,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προϋπηρεσία, κλπ.
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενα).
• Υποψήφιοι: τα αναφερόµενα στις υποβαλλόµενες αιτήσεις, καθώς και
όσα περιλαµβάνονται στα Βιογραφικά Σηµειώµατα και εισφέρονται από
τον υποψήφιο µε δική του βούληση (ιδίως ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία
γέννησης, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
προϋπηρεσία, κλπ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενα).
• Εθελοντές: τα αναφερόµενα στις φόρµες και δηλώσεις συµµετοχής
εθελοντών (ιδίως ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, φύλο,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, κλπ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενα).
•
•

•

•

Χορηγοί/Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις/Εξωτερικοί συνεργάτες: τα
αναφερόµενα στις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ αυτών και της
«iSea» (ιδίως ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, έδρα, Α.Φ.Μ., στοιχεία
επικοινωνίας νοµικών προσώπων, προσωπικά στοιχεία των φυσικών
προσώπων – εκπροσώπων τους κλπ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφερόµενα) και όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της
µεταξύ µας σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προς τον
σκοπό εκτέλεσής της.
Αλιείς/Ιδιοκτήτες αλιευτικών επιχειρήσεων: όσα απαιτούνται για την
εκπόνηση των ερευνητικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν
(ονοµατεπώνυµο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία σκάφους κλπ.,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενα).

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Η εταιρία διαθέτει επίσηµους λογαριασµούς στα παρακάτω µέσα κοινωνικής
δικτύωσης Facebook και Instagram. Μέσα από τις πλατφόρµες αυτές, και µε
νοµική βάση τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε ορισµένα
δεδοµένα σας (ιδίως το όνοµα χρήστη που χρησιµοποιείτε και τη φωτογραφία
σας), µε σκοπό την ενηµέρωσή σας ή/και την επικοινωνία µεταξύ µας.
Η συγκατάθεσή σας χορηγείται µε το να κάνετε like ή follow στις σελίδες µας και
µπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike,
unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής
µας για την προστασία δεδοµένων, ενώ αν διαφωνείτε µε αυτήν θα πρέπει να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Ιδίως ως προς τις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης η εταιρία µας είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των
δεδοµένων σας µαζί µε την εκάστοτε πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς
όµως να φέρουµε οποιαδήποτε ευθύνη για τον τρόπο που κάθε πλατφόρµα
επεξεργάζεται τα δεδοµένα σας.
Η εταιρία µας ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ µέρους των χρηστών στις
αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν
και δεν έχουµε υποχρέωση ελέγχου του περιεχοµένου που υποβάλλεται από τους
χρήστες προτεραιότητά µας είναι διασφάλιση ενός ασφαλούς online
περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό επιφυλασσόµαστε τους δικαιώµατός µας να
αφαιρούµε χωρίς προειδοποίηση κάθε είδους ανάρτηση που παραβιάζει τους
όρους χρήσης της ιστοσελίδας όπως αυτή αναφέρονται στο σχετικό σηµείο και
ιδίως περιεχόµενου υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφηµιστικό
ή που παραβιάζει δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση
ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα
αποκλεισµού των χρηστών που το υποβάλλουν.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόµενο χρήστη που φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα µας ή στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας σας θίγει ή
παραβιάζει µε άλλο τρόπο τους όρους χρήσης µας, παρακαλούµε να
επικοινωνήσετε άµεσα µαζί µας.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Χρησιµοποιούµε υπηρεσίες τρίτων (εκτελούντες την επεξεργασία) για πολύ
συγκεκριµένες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, όπως hosting ή web
analytics, ενώ τα υπό περίπτωση 1 δεδοµένα (όπως αναλύονται στο
προηγούµενο κεφάλαιο) διαβιβάζονται σε συνεργάτη αρµόδιο για τη λειτουργία
της ιστοσελίδας και των εφαρµογών που λειτουργούν µέσω αυτής. Για την
παροχή των υπηρεσιών αυτών συνεργαζόµαστε µε επιχειρήσεις που εγγυώνται
µε τη σειρά τους την ασφάλεια των δεδοµένων που τους διαβιβάζουµε. Πρέπει
ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να είµαστε
υποχρεωµένοι να µοιραστούµε δεδοµένα µε δικαστικές ή αστυνοµικές αρχές,
πάντοτε υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και συµµορφούµενοι
απόλυτα µε το γράµµα και τις επιταγές του νόµου.
Τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω Google Analytics (π.χ. η διεύθυνση που
επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια την οποία πραγµατοποίησε, ο παραµονής
κλπ, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και
αποθηκεύονται εκεί).
Επίσης, τα υπό περίπτωση 2 δεδοµένα (όπως αναλύονται στο προηγούµενο
κεφάλαιο) διατηρούνται στα υφιστάµενα κατά περίπτωση µητρώα/βάσεις
δεδοµένων της εταιρίας, στα οποία έχουν πρόσβαση κατά περίπτωση και
αποκλειστικά όπου οι αρµοδιότητές τους απαιτούν την πρόσβαση σε αυτά:
• Οι εταίροι, διευθυντές και νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρίας.
• Το λογιστήριο της εταιρίας και οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
• Οι εργαζόµενοι της εταιρίας, ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητας του
καθενός.
Τα δεδοµένα αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτα µέρη και εξωτερικούς
συνεργάτες, εκτός εάν χορηγηθεί ρητή προς τούτο συναίνεση.
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η διατήρηση των δεδοµένων σας από την εταιρία µας γίνεται για όσο διάστηµα
είναι απαραίτητο µε βάση τη σχέση µας (π.χ. αν είστε εργαζόµενος, συνεργάτης,
χορηγός κ.α.), τις επιθυµίες σας (π.χ. αν ζητήσετε τη διαγραφή τους), και την
τυχόν ύπαρξη έννοµης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικά στοιχεία). Για να
ορίσουµε την περίοδο αποθήκευσης εφαρµόζουµε την αρχή του περιορισµού
της περιόδου αποθήκευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση προτεραιότητά µας είναι η
ασφαλής τήρησή τους.
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν και εφαρµόζονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:
• Εάν η νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόµου
συµφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών
δεδοµένων θα πραγµατοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο
για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού της εταιρίας, καθώς και
για όσο χρόνο ακόµα απαιτείται µέχρι να παρέλθει ο χρόνος
παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Εάν τα προσωπικά δεδοµένα παρέχονται συναινετικά από το
υποκείµενο των δεδοµένων, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρόνο
δεν έχει αρθεί η σχετική συγκατάθεση που χορηγήθηκε οικειοθελώς.

Ακόµη ωστόσο και σε περίπτωση άρσης της συγκατάθεσης, θα
πρέπει να διατηρήσουµε τα αναγκαία δεδοµένα για όσο χρόνο
απαιτείται µέχρι την παραγραφή τυχόν εκατέρωθεν αξιώσεων.
• Εάν η νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύµβασης, θα
διατηρήσουµε τα δεδοµένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείται η
συµβατική σχέση µε την εταιρία µας ή για όσο χρόνο ακόµα απαιτείται
µέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Επισηµαίνεται ότι ακόµα και εάν υποβληθεί αίτηµα για διαγραφή δεδοµένων,
είναι δυνατό να διατηρήσουµε ορισµένα από αυτά, αποκλειστικά και µόνο για
την τήρηση έννοµων υποχρεώσεων ή για τη θεµελίωση, άσκηση και υποστήριξη
νοµικών αξιώσεων.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Τα δικαιώµατά σας σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα σας ρυθµίζονται από την
Ελληνική Νοµοθεσία και ιδίως την εναρµόνισή της µε τον Γενικό Κανονισµό για
την Προστασία Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679) και είναι τα εξής:
• Δικαίωµα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτηµα για να
ενηµερωθείτε εάν επεξεργαζόµαστε δεδοµένα και, αν ναι ποια είναι αυτά,
και κάποιες ακόµα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι
αποδέκτες κ.α. ,
• Δικαίωµα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη
συµπλήρωση των στοιχείων σας, (σηµαντική σηµείωση: έχετε τη
δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο µέσω του προφίλ σας)
• Δικαίωµα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη
διαγραφή των δεδοµένων σας
• Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό
προϋποθέσεις, τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας εκ
µέρους µας
• Δικαίωµα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγµή στην
επεξεργασία των δεδοµένων σας που γίνεται µε βάση το έννοµο
συµφέρον µας (εµπορική προώθηση)
• Δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων, δηλαδή να ζητήσετε τα
δεδοµένα που µας έχετε παρέχει σε δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο
και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί
τεχνικά εφικτό µε βάση τις διατάξεις του GDPR.
• Σε περίπτωση παραβίασης δεδοµένων (data breach), η οποία ενδέχεται
να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες σας και
εφόσον αυτή δεν εµπίπτει σε µία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται
στον ΓΚΠΔ, έχουµε την υποχρέωση να σας ενηµερώσουµε χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
***
Εάν επιθυµείτε, χωρίς κανένα κόστος, να εκφράσετε τις ανησυχίες σας, να
ζητήσετε διευκρινίσεις, να υποβάλλετε παράπονα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε
από τα άνω αναφερόµενα δικαιώµατά σας, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος να άρετε τη χορηγηθείσα συναίνεσή σας, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο κ. Ιωάννη Γιώβο στο +30 2313090696
(ioannis.giovos@isea.com.gr)

Αν θεωρείτε ότι η «ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «iSea» δεν πληροί τις προδιαγραφές του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, µπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων στην Ελλάδα (http://www.dpa.gr/).

