
 

              

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Πολιτική απορρήτου 

Αγαπητέ συμμετέχοντα, 

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θεωρεί ότι η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των σημερινών ή / και δυνητικών χρηστών και 

συνομιλητών της είναι θεμελιώδους σημασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων,’ που πραγματοποιείται με οποιοδήποτε μέσο, 

αυτοματοποιημένη ή μη αυτόματη, πραγματοποιείται με πλήρη συμμόρφωση με τις 

διασφαλίσεις και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών (εφεξής "Κανονισμός") και από άλλους ισχύοντες κανόνες για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε για τα εξής: 

A. Ποιος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Το πρόσωπο που θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς 

που ορίζονται στην Ενότητα Β της παρούσας Ειδοποίησης Πληροφοριών και 

επομένως, θα ενεργήσει ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον 

ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 4, σημείο 7) του Κανονισμού είναι: 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, τηλέφωνο: 2108817730, e-

mail: info@eeke.gr, url: www.eeke.gr (εφεξής "ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

Δεδομένων") 

Β. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς θα 

επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε λειτουργικότητα 

στο σύστημα για τη συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο της Έρευνας που 

διεξάγεται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με την 

υποστήριξη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, θα αναλυθούν σε καθαρά συγκεντρωτική 

μορφή και θα τηρηθεί η  ανωνυμία των συμμετεχόντων. 

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα παρακάτω προσωπικά 

δεδομένα που μας παρέχετε για την εκτέλεση της ανωτέρω ενέργειας: 

Δεν συλλέγουμε το όνομα ή τη διεύθυνση IP σας, αλλά ενδέχεται να συλλέξουμε 

τα προσωρινά δεδομένα περιήγησής σας αποκλειστικά για να επιτρέψουμε τη 

συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στην 

έρευνα είναι προαιρετική.  

 

Για την ασφάλεια της επεξεργασίας χρησιμοποιούμε τείχη προστασίας και 

κρυπτογράφηση, για να προστατεύουμε τις προσωπικά ταυτοποιήσιμες 
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πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, γνωστοποίηση, 

κατάχρηση ή καταστροφή. Επίσης, ο χειρισμός όλων των προσωπικών δεδομένων, 

πραγματοποιείται μέσω ασφαλών, κρυπτογραφημένων συνδέσεων.  

  

Γ. Που μπορούν να κοινοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε συγκεκριμένες 

οντότητες που θεωρούνται αποδέκτες τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων. Από αυτήν 

την άποψη, προκειμένου να διεξαχθούν σωστά όλες οι δραστηριότητες 

επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των σκοπών που ορίζονται 

στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι ακόλουθοι αποδέκτες ενδέχεται να 

επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα: 

• Άτομα, υπάλληλοι ή / και συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, 

στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες ή / και πολλαπλές δραστηριότητες 

επεξεργασίας στα προσωπικά σας δεδομένα.  

Δ. Για πόσο καιρό θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα Προσωπικά 

σας Δεδομένα; 

Υπό το πρίσμα αυτής της αρχής, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα υποβάλλονται σε 

επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων μόνο στο βαθμό που 

είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στην Ενότητα Β της 

παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα 

τηρηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα 

κρίνεται απαραίτητο για τη διεξαγωγή της έρευνας και την εκπόνηση της σχετικής 

μελέτης.  

Ε. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Έχετε και μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 του GDPR. Συγκεκριμένα: 

1. Το δικαίωμα της πρόσβασης. Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να 

επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να 

έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με την επεξεργασία τους.  

2. Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, 

επικαιροποιήσετε ή τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή 

ή ελλιπή. 

3. Το δικαίωμα της διαγραφής. Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη 

διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον 

απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για 

εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε.  



 

              

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4. Το δικαίωμα Φορητότητας δεδομένων. Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα 

προσωπικά σας δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε δομημένο, 

κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.  

5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε 

περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και 

μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών 

δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα 

προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι 

ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και 

(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι 

υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους 

οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

6. Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή 

στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 

21 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά σας 

δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η 

ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι 

υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για 

τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η ΕΕΚΕ εγγυάται ότι, εάν 

εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, δεν υποβάλλονται 

πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η 

επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών σας ή διάταξη νόμου που υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας 

ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  

 ΣΤ. Πού θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας Δεδομένων εντός της επικράτειας της Ελλάδας. 

Για να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας όπως προσδιορίζονται παραπάνω, 

επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων με τους ακόλουθους 

τρόπους: 

• Με επιστολή στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στη 

διεύθυνση: Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα 

• Στέλνοντας ένα e-mail στο info@eeke.gr υπ’ όψιν νόμιμου εκπροσώπου 

• Καλώντας στο 2108817730 και ζητώντας τον νόμιμο εκπρόσωπο 
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