ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ
Αυτή η δήλωση ιδιωτικού απορρήτου αφορά τις πληροφορϊες που
συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιεϊτε την ιστοσελϊδα μας.
υλλέγοντας αυτές τις πληροφορϊες, δρούμε ως υπεύθυνοι
επεξεργασϊας δεδομένων και, βάσει νόμου, εϊμαστε υποχρεωμένοι
να σας παρέχουμε πληροφορϊες για εμάς, για το λόγο και τον τρόπο
που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και για τα δικαιώματα που
έχετε πάνω σε αυτά.

Προσωπικά δεδομένα
ύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασϊας Προσωπικών
Δεδομένων της Ε.Ε , τα προσωπικά δεδομένα ορϊζονται ως:
«οποιαδήποτε πληροφορϊα σχετϊζεται με αναγνωρισμένο ή
αναγνωρϊσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκεϊμενο δεδομένων).
Αναγνωρϊσιμο πρόσωπο εϊναι εκεϊνο που μπορεϊ να αναγνωριστεϊ
άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα
όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσϊας, ένα
διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους
παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική,
πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του
εν λόγω φυσικού προσώπου».

Ποιοι είμαστε;
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Ε.Π.) με έδρα επϊ της
οδού Αγ. Κωνσταντϊνου 3, στον Πειραιά. Σα τηλέφωνα επικοινωνϊας
μας εϊναι: 210-412 1503. Σα μέλη του Ε.Ε.Π. εϊναι οι ασκούντες
δραστηριότητα λιανικού εμπορϊου και παροχής υπηρεσιών, στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Εϊναι Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρει
συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσϊες προς το Κράτος και ασκεϊ
αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσϊες που προσδιορϊζονται από
την πολιτεϊα. Επϊσης ασκεϊ γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής
εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια. Η
συλλογή και η επεξεργασϊα αφορά σε προσωπικά δεδομένα που
περιέρχονται σε γνώση του Ε.Ε.Π., στο πλαϊσιο της άσκησης των εκ
του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του κυρϊως με σκοπό τον
σχεδιασμό και την υλοποϊηση των τοπικών, περιφερειακών και
εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη της
Εθνικής Οικονομϊας.

Μπορεϊτε να επικοινωνήσετε απευθεϊας με τον Τπεύθυνο για τη
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ (GDPR) ή/και τον Τπεύθυνο
Προστασϊας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Π εδώ:
(αναφέρατε ονοματεπώνυμο Τπεύθυνου συμμόρφωσης, τηλέφωνο,
e-mail)
(αναφέρατε ονοματεπώνυμο Τπεύθυνου Προστασϊας, τηλέφωνο,
e-mail)

Σι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελϊδα μας συλλέγουμε
αυτόματα ορισμένες πληροφορϊες με τη χρήση cookies (όπως πχ.
IP ή πληροφορϊες προτιμήσεων, στοιχεϊα χρήσης συσκευής),
δηλαδή πληροφορϊες που μας επιτρέπουν την συμμετοχή στις
υπηρεσϊες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο και την
παροχή καλύτερης εμπειρϊας πλοήγησης. Επϊσης συλλέγουμε τα
στοιχεϊα που θα παρέχετε εσεϊς οι ϊδιοι κατά τη συμπλήρωση της
φόρμας εγγραφής των Μελών του Επιμελητήριου ή αιτήσεων που
μας υποβάλλετε για την εξυπηρέτησή σας.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;
Αυτή η ειδοποϊηση απορρήτου δηλώνει πώς εμεϊς, το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, θα συλλέξουμε και θα
επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την
απόκτηση, διατήρηση και ανανέωση της ιδιότητας μέλους, την
πλήρωση των προϋποθέσεων που απορρέουν από τη λειτουργϊα
του ΓΕΜΗ καθώς επϊσης την γνωμοδότηση και ενημέρωση πάσης
φύσεως θεμάτων και δράσεων συναφή με την υλοποϊηση τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών με στόχο την
ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομϊας, στο πλαϊσιο της πλήρωσης των
εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργϊας και
δραστηριοποϊησης του Επιμελητηρϊου. το πλαϊσιο των
δραστηριοτήτων μας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς
παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσϊες στα μέλη του:
 Μελετά και ερευνά κάθε θέμα που έχει σχέση με την
δραστηριότητα των μελών του και προτεϊνει λύσεις
που εϊναι προς συμφέρον τους, αλλά και της Εθνικής
Οικονομϊας.

 Ενημερώνει ή παρέχει πληροφορϊες στα μέλη του, για
θέματα που τα απασχολούν.
 υμμετέχει σε επιτροπές με ουσιαστικές αρμοδιότητες,
όπως
Αγορανομικές
(θέματα
αγορανομικών
παραβάσεων), Υιλικού διακανονισμού διαφορών,
Ασφαλιστικών διαφορών {Ι.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. (Σ.Ε.Β.Ε.)},
Εργασιακών διαφορών, Νομαρχιακές Επιτροπές
Εμπορϊου, Σουριστικής προβολής, Ο.Σ.Α. κ.λ.π.
 Αναλαμβάνει την επϊλυση εμπορικών διαφορών και
ενεργεϊ πραγματογνωμοσύνες.
 Οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν
τους επαγγελματϊες.
 Ενισχύει ηθικά και οικονομικά πρωτοβουλϊες, που
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικές,
κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, καθώς και
συλλόγους και επαγγελματικές οργανώσεις.
 υμμετέχει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλϊες, για το
συμφέρον των μελών του και της Εθνικής Οικονομϊας,
όπως ο ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝ.Π.Ε.
"ΑΝΑΠΣΤΞΗ". (με στόχο την μετεξέλιξή του σε
υνεταιριστική Σράπεζα), η υπό ϊδρυση ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ, ο ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), το
ΔΙΚΣΤΟ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΗ (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.).
 Εϊναι μέλος της ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ
(Κ.Ε.Ε.), του Ευρωεπιμελητηρϊου (EUROCHAMBRES)
και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρϊου (Δ.Ε.Ε.) και μέσω αυτών
στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και
συνεργασιών.
 Προσπαθεϊ διαρκώς να βελτιώνει τις παρεχόμενες προς
τα μέλη του υπηρεσϊες.
Σο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς θα επεξεργαστεϊ
(συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεϊ) τις πληροφορϊες που
παρέχετε με τρόπο συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασϊας
Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε (ΓΚΠΠΔ). Θα προσπαθήσουμε να
διατηρήσουμε τις πληροφορϊες σας ακριβεϊς κι ενημερωμένες και
να μην τις κρατήσουμε για περισσότερο απ’ όσο εϊναι απαραϊτητο.
Σο πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρούνται ορισμένα εϊδη δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα μπορεϊ επϊσης να διέπεται από
συγκεκριμένες απαιτήσεις του τομέα αναπτυξιακής πολιτικής και
συμφωνημένες πρακτικές.

Σα δικαιώματά σας
Σο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς κατόπιν αιτήματός σας,
μπορεϊ να επιβεβαιώσει ποιες πληροφορϊες κρατάμε για εσάς και
πώς αυτές υπόκεινται σε επεξεργασϊα. Εφόσον το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Πειραιώς διατηρεϊ προσωπικά δεδομένα για εσάς
μπορεϊτε να ζητήσετε τις κάτωθι πληροφορϊες:
•
Σαυτότητα και στοιχεϊα επικοινωνϊας του υπεύθυνου
επεξεργασϊας που έχει αποφασϊσει πώς και γιατϊ θα επεξεργαστεϊ
τα δεδομένα σας.
•
Σον σκοπό της επεξεργασϊας καθώς και τη νομική βάση για
την επεξεργασϊα.
•
Σις κατηγορϊες των προσωπικών δεδομένων
συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν.

που

•
Σον αποδέκτη ή τις κατηγορϊες αποδεκτών στους οποϊους
διατέθηκαν/θα διατεθούν τα δεδομένα.
•
Αν και εφόσον μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε μια
Σρϊτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, πληροφορϊες για το πώς
εξασφαλϊζουμε ότι αυτό γϊνεται με ασφάλεια. Η Ε.Ε έχει εγκρϊνει
την αποστολή προσωπικών δεδομένων σε κάποιες χώρες επειδή
πληρούν ένα ελάχιστο επϊπεδο προστασϊας δεδομένων. ε άλλες
περιπτώσεις, εξασφαλϊζουμε πως υπάρχουν ειδικά μέτρα για να
διασφαλιστούν οι πληροφορϊες σας.
•
Σο χρονικό διάστημα για το οποϊο θα αποθηκευτούν τα
δεδομένα σας.
•
Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας να διορθώσετε,
διαγράψετε, περιορϊσετε ή εναντιωθεϊτε σε κάποιες επεξεργασϊες.
•
Πληροφορϊες για το δικαϊωμά σας να αποσύρετε την
συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
•

Σον τρόπο υποβολής καταγγελϊας στην εποπτική αρχή.

•
Εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεϊ
νόμιμη ή συμβατική απαϊτηση, καθώς και εάν εϊστε υποχρεωμένος
να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες
της παράλειψης παροχής αυτών των δεδομένων.
•
Σην πηγή των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτά δε
συλλέχθηκαν απευθεϊας από εσάς.
•
Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και πληροφορϊες των
αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων, όπως η δημιουργϊα
προφϊλ καθώς και τη σημασϊα και τις αναμενόμενες συνέπειες μιας
τέτοιας επεξεργασϊας (αν και εφόσον πράγματι γϊνεται).
Για να υποβάλετε αϊτημα μέσω email, ταχυδρομεϊου ή τηλεφώνου,
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεϊα επικοινωνϊας που
παρέχονται παραπάνω.

Σο δικαίωμά σας να παραπονεθείτε
Εάν έχετε κάποιο παράπονο για τη χρήση που κάνουμε στις
πληροφορϊες σας, μπορεϊτε να επικοινωνήσετε μαζϊ μας καθώς και
με την Αρχή Προστασϊας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα. Για
περισσότερες πληροφορϊες επισκεφτεϊτε την ιστοσελϊδα:
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_s
chema=PORTAL

Ενημερώσεις
Απορρήτου

στην

παρούσα

Δήλωση

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτϊωση των
υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασϊα
των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως
εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα
Δήλωση Απορρήτου. υνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν
τη δήλωση σε τακτική βάση.

Ημερομηνϊα τελευταϊας ενημέρωσης: 03/10/2018

