
ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(κατ'  άρθρο 11 Ν. 2472/1997) 

H Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία 'ΑΝΣΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ' θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν "ADACOM A.E.", πνπ εδξεχεη ζηα επφιηα Αηηηθήο, 

επί ηεο Οδνχ Κξένληνο αξ. 25, ε νπνία εθ' εμήο θαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο 'ε Δηαηξεία' θαη ν Τπεχζπλνο 

Δπεμεξγαζίαο απηήο, θ. Διπίδα Φιψξνπ, θάηνηθνο επνιίσλ Αηηηθήο επί ηεο νδνχ Κξένληνο, αξ. 25, 

(ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 51 93 710 & e-mail: e.florou@ideal.gr), ε νπνία εθ' εμήο θαιείηαη ράξηλ 

ζπληνκίαο 'ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο' κε ην παξφλ ζαο ελεκεξψλνπλ φηη:  

(α) ε Δηαηξεία ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη αξρεία κε ζθνπφ:  

(i) ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ  

(ii) δεκηνπξγία & δηαρείξηζε ηξαπεδψλ πιεξνθνξηψλ κε πξνζσπηθά δεδνκέλα  

(iii) ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ  

(iv) ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο & βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο  

(v) ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ & ππεξεζηψλ  

(vi) ηε ζηαηηζηηθή - επηζηεκνληθή έξεπλα, έξεπλα αγνξάο  

(vii) ηε ηήξεζε πειαηνινγίνπ πξνκεζεπηψλ,  

θαη (β) νη θαηεγνξίεο ησλ απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζπλίζηαληαη ζηνπο εμήο :  

(i) ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ,  

(ii) άιια θπζηθά πξφζσπα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο,  

(iii) άιια ηκήκαηα ηεο ίδηαο επηρείξεζεο  

(iv) ζπλεξγάηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ησλ ππνθεηκέλσλ  

(v) άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ Οκίινπ ΙΝΣΔΑΛ,  

(vi) ε εηαηξεία VeriSign (ΗΠΑ), ε νπνία φκσο ζπληζηά απνδέθηε ηεο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ θαη 

δηαζχλδεζεο αξρείσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ φζνλ αθνξά ηα πξντφληα Global Server Ids & Secure 

Server Ids, ηα νπνία είλαη πξντφληα πνπ πηζηνπνηνχλ servers (θαη φρη πξφζσπα).  

Δπίζεο, ε Δηαηξεία θαη ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο κε ην παξφλ ζαο ελεκεξψλνπλ φηη έρεηε ηα εμήο 

δηθαηψκαηα, ζχκθσλα κε ην Ν. 2472/1997, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη:  

(Α) Δικαίωμα πρόσβασης: Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα γλσξίδεη εάλ ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη ηεξνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία, απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ απηή.  

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ελεκεξσζείηε είηε (α) γηα φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ ζαο αθνξνχλ θαζψο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο, είηε (β) ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο 

απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ απνδεθηψλ, είηε (γ) ηελ εμέιημε ηεο επεμεξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ή πιεξνθφξεζή ζαο, είηε (δ) ηε ινγηθή ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, είηε ε) θαηά πεξίπησζε, ηε δηφξζσζε, ηε δηαγξαθή ή ηε δέζκεπζε 

(θιείδσκα ) ησλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη ζχκθσλε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2472/1997, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηδίσο ιφγσ ειιηπνχο ή αλαθξηβνχο ραξαθηήξα ησλ 

δεδνκέλσλ, είηε ζη) ηελ θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα δεδνκέλα, θάζε 

δηφξζσζεο, δηαγξαθήο ή δέζκεπζεο (θιεηδψκαηνο) πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε’, 

εθφζνλ ηνχην δελ είλαη αδχλαηνλ ή δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο,  ζα πξέπεη: (i) λα 

ππνβάιιεηε ην εξψηεκά ζαο απηφ εγγξάθσο πξνο ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο, ν νπνίνο θαη 

ππνρξενχηαη λα ζαο απαληήζεη εγγξάθσο, θαηά ηξφπν εχιεπην θαη ζαθή, εληφο επιφγνπ ρξφλνπ θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη (ii) λα ζπλππνβάιεηε γξακκάηην Σξαπέδεο κε ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε 

θαηαβνιή πνζνχ ΔΤΡΩ 5.  

Δθ' φζνλ ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο είηε (α) δελ απαληήζεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ αλσηέξσ 

πξνζήθνπζα ππνβνιή ηεο έγγξαθεο αίηεζήο ζαο, είηε (β) ε απάληεζή ηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, 

έρεηε ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεηε ελψπηνλ ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.  

Δπηπξνζζέησο, φκσο, ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα ηθαλνπνηήζεη ην 

αίηεκά ζαο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή (i) ζα θνηλνπνηήζεη ηελ απάληεζή ηνπ απηή ζηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη (ii) ζα ζαο ελεκεξψζεη φηη κπνξείηε λα πξνζθχγεηε ζε απηή. 

 

 

 



(Β) Δικαίωμα αντίρρησης: Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηεδήπνηε 

αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα πξνβάιεηε ηέηνηα αληίξξεζε, ζα πξέπεη: (i) λα ππνβάιιεηε πξνο ηνλ 

Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο, εγγξάθσο, κε αίηεζή ζαο ε νπνία λα πεξηέρεη αίηεκα γηα ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα, φπσο δηφξζσζε, πξνζσξηλή κε ρξεζηκνπνίεζε, δέζκεπζε, κε δηαβίβαζε ή δηαγξαθή θαη (ii) 

λα ζπλππνβάιεηε γξακκάηην Σξαπέδεο κε ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή πνζνχ, ην νπνίν γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε ΔΤΡΩ 60.  

Ο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη λα ζαο απαληήζεη εγγξάθσο εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ θαη νθείιεη λα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ή, 

ελδερνκέλσο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ηθαλνπνίεζε ην αίηεκα. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ 

αληηξξήζεσλ ε απάληεζή ηνπ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ 

θξηζεί βάζηκν, είηε απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο, είηε απφ ηελ Αξρή, ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε 

απηήλ, ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ζαο επηζηξέςεη ην αλσηέξσ πνζφ.  

Σέινο, έρεηε δηθαίσκα λα δειψζεηε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ φηη δεδνκέλα 

πνπ ζαο αθνξνχλ δελ επηζπκείηε λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ νπνηνλδήπνηε, γηα 

ιφγνπο πξνψζεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ εμ' απνζηάζεσο. Η Αξρή ηεξεί κεηξψν κε ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθφ αίηεκα θαη ν Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ησλ 

ζρεηηθψλ αξρείσλ έρεη ππνρξέσζε λα ζπκβνπιεχεηαη πξηλ απφ θάζε επεμεξγαζία ην ελ ιφγσ κεηξψν 

θαη λα δηαγξάθεη απφ ην αξρείν ηα πξφζσπα απηά.  

 

Ο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ζα ζαο ελεκεξψλεη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Δλεκέξσζε.  

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ είλαη ζχκθσλν κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 (φπσο απηφ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ην άξζξν 26 ηνπ Ν.3471/2006) θαη ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2472/1997, θαη ηελ ππ' 

αξηζκ. 122 Απφθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, φπσο απηή έρεη 

ηξνπνπνηήζεη ηελ ππ’ αξηζκ. 436  Απφθαζε ηεο ίδηαο Αξρήο.  

Δθφζνλ απνδέρεζζε ηελ θαηαρψξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Δηαηξεία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία γλσζηνπνηείηε ζηελ Δηαηξεία, θάληε θιηθ ζην θνπκπί απνδνρήο ε θάζε 

πεξίπησζε, ε Δηαηξεία δειψλεη φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην Νφκν 2472/1997 

(Πξνζηαζία αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη ιακβάλεη φια ηα ηερληθά κέηξα πνπ ππαγνξεχεη ν αλσηέξσ λφκνο γηα ηε 

δηαζθάιηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

 

 


