ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Καλώς ήρθατε στο ANAGNOSTAKIS TOURS . Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
με δέσμευση στην προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Για λόγους που υπηρετούν την
παρούσα ενημέρωση, θα αναφερόμαστε εδώ ως « Οργανισμός».
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Ο Οργανισμός συλλέγει:

•

•

To όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ενίοτε την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησής σας. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την κατάρτιση του ιατρικού σας
φακέλου, με σκοπό την εξυπηρέτηση της ιατρικής πρακτικής.

•

Σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας και αντίστροφα, θα κρατήσουμε αρχείο με στοιχεία
αυτής της επικοινωνίας. Πιθανόν και το περιεχόμενο δικών σας κρίσεων για τρίτους.

•

Δεδομένα στοιχείων σύνδεσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο σχετιζόμενα και με τα μέσα και
τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.

•

Αν είστε εργαζόμενος στον Οργανισμό μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το
φύλο, την εθνικότητα και έγγραφα ικανά για την ταυτοπροσωπία σας. Επίσης στοιχεία για
σκοπούς μισθοδοσίας, αριθμούς που συνδέονται με φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία
και ό,τι θεωρείται αναγκαίο για την περαίωση συμβατικής σχέσης.

•

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ( CCTV )για την
καταγραφή πιθανής κακόβουλης ενέργειας, όπως νόμος προβλέπει
(
ΟΔΗΓΙΑ ΑΡ.1/2011 ΑΑΠΔ). Σε αυτά τα πλαίσια εικόνα και κίνηση καταγράφονται και
τηρούνται για βραχύ χρόνο.

•

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, παρακολούθησης, καταγραφής , χρήσης του
περιεχομένου των δεδομένων που τηρούνται σε αυτόν και είναι αντικείμενο επεξεργασίας
μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που διατηρεί. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα που
τηρούνται σε έγχαρτα αρχεία ( φακέλους ).

Στο διαδικτυακό μας τόπο …………………………………………..δεν χρησιμοποιούμε εφαρμογή
παραμετροποίησης επισκεψιμότητας για στατιστικούς λόγους ( cookies).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Στο ANAGNOSTAKIS TOURS δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στο να γνωρίζετε τα
δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και στον τρόπο που μπορείτε αυτά να
τα ασκείτε. Συνεπώς, έχετε :
•

Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό το δικαίωμά σας πηγάζει από το άρθρο 15 ΓΚΠΔ 679/2016. Επίσης, μπορείτε να
ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

•

Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Από
τη στιγμή που μπορείτε να αποδείξετε πως τα δεδομένα που τηρούμε και σας αφορούν
χρειάζονται διόρθωση, μπορείτε να την αιτηθείτε στον Οργανισμό.

•

Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Οργανισμό είτε τον περιορισμό των προσωπικών
δεδομένων που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε είτε και τη διαγραφή τους .Το
αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό αμέσως, αρκεί να μην αντιβαίνει στο νόμο ή σε υποχρέωση
του Οργανισμού που απορρέει από αυτόν.

•

Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
άσκηση των ως άνω περιγραφόμενων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε
αποστέλλοντας e-mail στο info@anagntours.gr. Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθούν στοιχεία
ταυτοποίησης για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Έχετε κάθε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς είναι το αρμόδιο εθνικό εποπτικό όργανο, σε
περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα δεδομένα σας και ο Οργανισμός δεν
ανταποκρίνεται.

