
 

Πληροφορίες σύµφωνα µε τα άρθρα 13, 14 και 21  
Ευρωπαϊκός γενικός κανονισµός για την προστασία 
δεδοµένων (ΓΚΠ∆) 
 
Οι παρούσες πληροφορίες σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (οι «πληροφορίες») ισχύουν για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από την Schüco International KG και τις θυγατρικές εταιρείες της που 
εδρεύουν στην ΕΕ ως µέρος του Οµίλου Schüco. Θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια αυτών των 
πληροφοριών είναι όλες οι επιχειρήσεις, στις οποίες η Schüco International KG διατηρεί άµεσα ή έµµεσα 
ποσοστό ιδιοκτησίας πάνω από το 50%.  

 
Ο γενικός κανονισµός για την προστασία δεδοµένων (ΓΚΠ∆) προβλέπει για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων, στα άρθρα 12 και εξής του ΓΚΠ∆, δικαιώµατα για εσάς ως άτοµα συνδεόµενα µε επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων, τα οποία πρέπει να τηρηθούν από εµάς ως επιχείρηση. Ποια µεµονωµένα δεδοµένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και µε ποιον τρόπο αυτά χρησιµοποιούνται, εξαρτάται σε καθοριστικό βαθµό 
από την εκάστοτε σχέση µαζί σας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ή συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά 
µε τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδοµένων µπορείτε να ανατρέξετε στα εκάστοτε συµβατικά έγγραφα, 
έντυπα, ενδεχ. σε δήλωση συναίνεσης και/ή άλλες πληροφορίες που διατίθενται σε εσάς (π.χ. στο πλαίσιο 
χρήσης του ιστοτόπου µας). 
 
Οι παρούσες πληροφορίες σχετικά µε την προστασία δεδοµένων ενηµερώνονται σε τακτά διαστήµατα.  

 
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδοµένων και σε ποιον µπορείτε να απευθυνθείτε 
Όνοµα: Schüco Hellas Ltd. 
∆ιεύθυνση: 446 Irakliou Ave., 141 22 Iraklio Attika 
E-mail: info@schueco.gr, Τηλ.: +302109606300 
 
Στοιχεία επικοινωνίας των αρµόδιων για θέµατα προστασίας δεδοµένων 
Όνοµα: Schüco Hellas Ltd., Τοµέας Προστασίας δεδοµένων 
∆ιεύθυνση: 446 Iraklio Attika, 141 22 Iraklio Attika 
E-mail: sleonardos@schueco.com, Τηλ.: +302109606300 
 
Νοµική βάση και σκοποί της επεξεργασίας δεδοµένων 
Η αποθήκευση των δεδοµένων σας µπορεί να βασίζεται σε διάφορες νοµικές βάσεις.  
Η επεξεργασία των δεδοµένων σας εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας που πρόκειται να παράσχουµε, 
καθώς και από το είδος της σχέσης µαζί σας. 
 
Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο b) Σύµβαση ή κατάρτιση σύµβασης  
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων µπορεί να γίνει για την εκτέλεση των συµβάσεών µας µαζί 
σας και την εκτέλεση των παραγγελιών σας, καθώς και για την εκτέλεση µέτρων και εργασιών στο πλαίσιο 
προσυµβατικών σχέσεων, π.χ. µαζί σας ως ενδιαφερόµενο. 
 
Χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων δεν µπορούµε να εκπληρώσουµε τις συµβατικές ή 
τις προσυµβατικές υποχρεώσεις µας.  
 
Η επεξεργασία χρησιµεύει ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων ανάλογα µε τις 
παραγγελίες και τις επιθυµίες σας και περιλαµβάνει τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό υπηρεσίες, µέτρα και 
εργασίες. Εδώ ανήκουν ουσιαστικά η επικοινωνία µαζί σας σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης, η δυνατότητα 
απόδειξης συναλλαγών, παραγγελιών και άλλων συµφωνιών, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας µε 
αντίστοιχη τεκµηρίωση, διαδικασίες ένδειξης καλής θέλησης, µέτρα για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση 
επιχειρηµατικών διαδικασιών, καθώς και για την εκπλήρωση των γενικών µας υποχρεώσεων επιµέλειας, τη 
φορολογία και τον έλεγχο από συνδεδεµένες επιχειρήσεις· στατιστικές αξιολογήσεις για τη φορολογία των 
επιχειρήσεων, καταγραφή κόστους και εσωτερικός έλεγχος, σύνταξη εκθέσεων, εσωτερική και εξωτερική 
επικοινωνία, εκκαθάριση και φορολογικός προσδιορισµός επιχειρησιακών επιδόσεων, διαχείριση κινδύνων, 
θεµελίωση νοµικών αξιώσεων και υπεράσπιση σε περίπτωση διαφορών· διασφάλιση της ασφάλειας ΤΠ και 
της γενικής ασφάλειας, µ.ά. της ασφάλειας κτιρίων και συστηµάτων, διασφάλιση και διαφύλαξη των 
δικαιωµάτων επί της επιχείρησης (π.χ. έλεγχοι στην είσοδο της εγκατάστασης)· διασφάλιση της ακεραιότητας, 
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αυθεντικότητας και διαθεσιµότητας των δεδοµένων, αποφυγή και αναγνώριση εγκληµατικών πράξεων· 
έλεγχος από όργανα παρακολούθησης ή εποπτικές αρχές (π.χ. αναθεώρηση). 
 
Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο f) Έννοµο συµφέρον, δικό µας ή τρίτων  
Πέρα από την εκπλήρωση των συµβάσεων ή προσυµφώνων, ενδεχοµένως, επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα 
σας (δηλ. ως πελάτης ή ενδιαφερόµενος), όταν είναι απαραίτητο, για να προστατεύσουµε τα δικά µας έννοµα 
συµφέροντα ή τρίτων και τα δεδοµένα σας δεν αντίκειται σε έννοµα συµφέροντα. 
 
Η επεξεργασία γίνεται ιδιαίτερα για τους παρακάτω σκοπούς: 
 
� διαβίβαση στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
� για τη δηµόσια εικόνα της επιχείρησής µας (φωτογραφίες, λήψεις βίντεο και ήχου εκδηλώσεων και 

εκθέσεων) για σκοπούς µάρκετινγκ και για την προώθηση πωλήσεων, 
� για τη χορήγηση πληροφοριών, καθώς και την ανταλλαγή δεδοµένων µε γραφεία ερευνών και 

πληροφοριών, εφόσον η ανάγκη αυτή υπερβαίνει τον οικονοµικό µας κίνδυνο, 
� για την εξέλιξη υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και υπαρχόντων συστηµάτων και διαδικασιών, 
� για τη διασφάλιση της ασφάλειας ΤΠ και της λειτουργίας ΤΠ, καθώς και των ιστοσελίδων, την εκτέλεση τεστ 

καταπόνησης, την εξέλιξη νέων, καθώς και την προσαρµογή των υπαρχόντων προϊόντων και συστηµάτων, 
τη µετεγκατάσταση δεδοµένων για τη διασφάλιση της αντοχής και της ακεραιότητας των συστηµάτων και 
µε αυτόν τον τρόπο υπό την ευρεία έννοια και των δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα 
αναφερόµενα προσωπικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται κυρίως για τεστ, το οποίο δεν µπορεί να γίνει µε 
λογικό κόστος βάσει ανώνυµων δεδοµένων, όπου η ασφάλεια δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 
ΓΚΠ∆ διασφαλίζεται συνεχώς, 

� για τον εµπλουτισµό των δεδοµένων µας, µ.ά. µε τη χρήση ή την έρευνα δηµόσια προσβάσιµων 
δεδοµένων, 

� για στατιστικές αξιολογήσεις ή ανάλυση αγοράς για υπηρεσίες που παράχθηκαν και για την παροχή 
συµβουλών και στατιστικές έρευνες ικανοποίησης, εφόσον ως αποτέλεσµα στάθµισης συµφερόντων, οι 
εκάστοτε δραστηριότητες έρευνας αγοράς µπορούν να θεωρηθούν ως επεξεργασία που εξυπηρετεί ένα 
έννοµο συµφέρον. ∆ιαφορετικά θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας για τους σκοπούς αυτούς µόνο µε 
την ξεχωριστή συναίνεσή σας, η οποία µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή, 

� για τη θεµελίωση νοµικών αξιώσεων και την υπεράσπιση σε περίπτωση διαφορών που δεν µπορούν να 
αντιστοιχιστούν άµεσα στη συµβατική σχέση, 

� για την περιορισµένη αποθήκευση των δεδοµένων, όταν λόγω του ιδιαίτερου είδους της αποθήκευσης η 
διαγραφή δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή µόνο µε δυσανάλογα υψηλό κόστος, 

� για την αποφυγή και αναγνώριση εγκληµατικών πράξεων, εφόσον δεν γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση 
νοµικών απαιτήσεων, 

� για την ασφάλεια κτιρίων και συστηµάτων (π.χ. µε ελέγχους στην είσοδο της εγκατάστασης και επιτήρηση 
βίντεο), εφόσον είναι πέραν των γενικών υποχρεώσεων επιµέλειας, 

� για τη διασφάλιση και τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων επί της επιχείρησης µε αντίστοιχα µέτρα όπως και 
µε επιτήρηση βίντεο για την προστασία των πελατών και των συνεργατών µας, καθώς και για την ασφάλεια 
αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση εγκληµατικών πράξεων και την αποφυγή τους, 

� για την αποστολή πληροφοριών (απευθείας εµπορική προώθηση) για προϊόντα µας, τα οποία είναι 
παρόµοια µε αυτά που έχετε ήδη αποκτήσει από εµάς, στην περίπτωση που δεν έχετε αντιταχθεί στη 
χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων για το σκοπό αυτό. 

 
Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο a) Συναίνεση 
Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων (π.χ. χρήση των δεδοµένων σας 
για σκοπούς µάρκετινγκ), η εκάστοτε συναίνεση – ενδεχ. µαζί µε άλλες – αποτελεί νοµική βάση για την 
αντίστοιχη επεξεργασία δεδοµένων. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας µε ισχύ 
για το µέλλον ταχυδροµικώς προς την Schüco Hellas Ltd., τοµέας προστασίας δεδοµένων, λέξη-κλειδί: 
δικαίωµα ενδιαφεροµένων, 446 Irakliou Ave., 141 22 Iraklio Attika. Σχετικά µε τους σκοπούς και τις 
συνέπειες µιας ανάκλησης ή τη µη χορήγηση µιας συναίνεσης θα ενηµερωθείτε ξεχωριστά στο αντίστοιχο 
κείµενο της συναίνεσης.  
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Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο c) Τήρηση νοµικών απαιτήσεων ή άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο e) ∆ηµόσιο συµφέρον  
Όπως κάθε επιχείρηση, η οποία συµµετέχει στην οικονοµική δραστηριότητα, διεπόµαστε και εµείς από 
πληθώρα νοµικών υποχρεώσεων. Πρόκειται κυρίως για νοµικές απαιτήσεις (π.χ. νόµοι για το εµπόριο και τη 
φορολογία, διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση), αλλά και ενδεχ. προδιαγραφές προληπτικής εποπτείας ή 
άλλες υπηρεσιακές προδιαγραφές. 
Στους σκοπούς της επεξεργασίας ανήκουν ενδεχ. ο έλεγχος ταυτότητας και ηλικίας, η πρόληψη απάτης και 
ξεπλύµατος χρηµάτων, η αποφυγή, καταπολέµηση και αναγνώριση της χρηµατοδότησης τροµοκρατικών 
ενεργειών και εγκληµατικών πράξεων που µπορεί να προκαλέσουν προσωπικές ζηµιές, τακτοποιήσεις µε 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς καταλόγους προσώπων, η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων και 
υποχρεώσεων ελέγχου και δήλωσης εξωτερικού εµπορίου, καθώς και η αρχειοθέτηση δεδοµένων για σκοπούς 
της προστασίας δεδοµένων και της ασφάλειας δεδοµένων, καθώς και του ελέγχου από φορολογικές και άλλες 
αρχές. Προσωπικά δεδοµένα, τα οποία η Schüco International KG και τις θυγατρικές εταιρείες της που 
εδρεύουν στην ΕΕ ως µέρος του Οµίλου Schüco συλλέγει και επεξεργάζεται µέσω ενηµέρωσης καταλόγων 
προσώπων, υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς. 
 
Επιπλέον, η δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων µπορεί να είναι απαραίτητη στο πλαίσιο 
υπηρεσιακών/δικαστικών µέτρων για σκοπούς συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, ποινικής δίωξης ή επιβολής 
αστικών αξιώσεων. 
 
Κατηγορίες δεδοµένων που επεξεργαζόµαστε, εφόσον δεν λαµβάνουµε δεδοµένα άµεσα από εσάς, 
και η προέλευσή τους 
Εφόσον είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών µας, επεξεργαζόµαστε προσωπικά δεδοµένα που 
λαµβάνουµε παραδεκτώς από άλλες επιχειρήσεις ή λοιπούς τρίτους (π.χ. γραφεία ερευνών και πληροφοριών, 
επιχειρήσεις απευθείας εµπορικής προώθησης). Επιπλέον, επεξεργαζόµαστε προσωπικά δεδοµένα, τα οποία 
έχουµε βρει, λάβει ή αποκτήσει παραδεκτώς από δηµόσια προσβάσιµες πηγές (πχ. τηλεφωνικούς 
καταλόγους, εµπορικά µητρώα και µητρώα συλλόγων, µητρώα πληθυσµού, καταλόγους οφειλετών, 
κτηµατολόγια, Τύπο, διαδίκτυο και άλλα µέσα) και επιτρέπεται να επεξεργαστούµε. 
 
Σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων µπορεί ειδικότερα να είναι: 
 
� πληροφορίες για πρόσωπα (όνοµα, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή 

κατάσταση, επάγγελµα/κλάδος και σχετικά δεδοµένα), 
� στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθµός τηλεφώνου και σχετικά δεδοµένα), 
� στοιχεία διεύθυνσης (στοιχεία εγγραφής και σχετικά δεδοµένα), 
� επιβεβαίωση πληρωµής και κάλυψης σε τραπεζικές και πιστωτικές κάρτες, 
� πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση (δεδοµένα φερεγγυότητας συµπερ. βαθµολόγησης, 

δεδοµένα εποµένως για την αξιολόγηση των οικονοµικών κινδύνων), 
� ιστορικό πελατών, 
� δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση τηλεµέσων που προσφέρουµε (π.χ. χρονική στιγµή χρήσης των 

ιστοσελίδων µας, εφαρµογών ή ενηµερωτικών δελτίων, σελίδες/σύνδεσµοι στους οποίους κάνετε κλικ ή 
καταχωρίσεις και σχετικά δεδοµένα), δεδοµένα βίντεο. 

 
Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων σας 
Εντός της επιχείρησής µας, τα δεδοµένα σας λαµβάνονται από εσωτερικές υπηρεσίες ή οργανωτικές µονάδες 
που τα χρειάζονται για την εκπλήρωση των συµβατικών και νοµικών µας υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας και εφαρµογής του έννοµου συµφέροντός µας.  
 
Η διαβίβαση των δεδοµένων σας σε εξωτερικές υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά στο εύρος που απαιτείται για 
την παροχή των υπηρεσιών, για παράδειγµα σε σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης ή µετά τη συναίνεσή 
σας. 
 
� για τους σκοπούς εκπλήρωσης νοµικών απαιτήσεων, σύµφωνα µε τις οποίες έχουµε υποχρέωση 

πληροφόρησης, αναφοράς ή διαβίβασης δεδοµένων ή η διαβίβαση δεδοµένων υπόκειται στο δηµόσιο 
συµφέρον, 
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� εφόσον εξωτερικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδοµένα για λογαριασµό µας ως 

υπεργολάβοι επεξεργασίας δεδοµένων ή εντολοδόχοι εκτέλεσης λειτουργιών. Εδώ ανήκουν ιδιαίτερα οι 
παρακάτω κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών:  
� πάροχοι υπηρεσιών ΤΠ και υποστήριξη ΤΠ για τους σκοπούς της διαχείρισης έργου, της διαχείρισης 

ιστοσελίδων, του ορισµού απαιτήσεων, της εισαγωγής, προσαρµογής και ανάπτυξης λογισµικού, 
καθώς και της υποστήριξης και συντήρησης συστηµάτων ΤΠ και της εκτέλεσης τρεχουσών 
δραστηριοτήτων ΤΠ, 

� πάροχοι υπηρεσιών σάρωσης και εκτύπωσης, 
� πάροχοι λογισµικού και υπηρεσιών (διάθεση εφαρµογών ΤΠ), π.χ. για την αποστολή e-mail ή για 

διοικητικές δραστηριότητες, 
� πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας στο πλαίσιο της προστασίας σωµατικής ασφάλειας και ασφάλειας 

δεδοµένων,  
� διαφηµιστικές εταιρείες για την εκτέλεση διαφηµιστικών εκστρατειών, 
� πάροχοι υπηρεσιών σε εκθέσεις, οι οποίοι για λογαριασµό της Schüco International KG και τις 

θυγατρικές εταιρείες της που εδρεύουν στην ΕΕ ως µέρος του Οµίλου Schüco και τις θυγατρικές 
εταιρείες της που εδρεύουν βελτιστοποιούν την εµπειρία σας στις εκθέσεις (π.χ. εγγραφή, κάρτες 
RFID), 

� ινστιτούτα έρευνας αγοράς, τα οποία για λογαριασµό της Schüco International KG και τις θυγατρικές 
εταιρείες της που εδρεύουν στην ΕΕ ως µέρος του Οµίλου Schüco και τις θυγατρικές εταιρείες της που 
εδρεύουν εκτελούν ανάλυση αγοράς ή έρευνες του συµµετέχοντος ατόµου, 

� πάροχοι υπηρεσιών κέντρων κλήσεων, εσωτερικού ελέγχου, επαλήθευσης δεδοµένων ή ελέγχου 
εγκυρότητας δεδοµένων, εξουδετέρωσης δεδοµένων, αγοράς/απόκτησης, διαχείρισης πελατών, letter 
shops, µάρκετινγκ, τεχνολογίας µέσων, έρευνας, ελέγχου κινδύνων, εκκαθαρίσεων, τηλεφωνίας, 
υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή, πιστωτικά ιδρύµατα, τυπογραφεία ή επιχειρήσεις απόρριψης δεδοµένων.  
 

λόγω του έννοµου συµφέροντός µας ή του έννοµου συµφέροντος τρίτων. 
 
Άλλοι αποδέκτες 
Στο πλαίσιο της συµβατικής σχέσης και ιδιαίτερα σε σχέση µε την υποχρέωσή µας για εκτέλεση παροχών, τα 
προσωπικά σας δεδοµένα µπορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, να διαβιβαστούν ιδιαίτερα στους παρακάτω 
τρίτους:  
 
� συνδεδεµένες επιχειρήσεις εντός του Οµίλου Schüco (λόγω των συστηµάτων ΤΠ του Οµίλου που 

χρησιµοποιούνται από κοινού και της διεθνούς φύσης της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας, τα 
προσωπικά δεδοµένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Όµιλο Schüco [συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις], κατανέµονται εντός του Οµίλου Schüco ανάµεσα στις επιχειρήσεις.), 

� δικηγόροι, φοροτεχνικοί, σύνδικοι, ορκωτοί λογιστές, 
� υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, κλητήρων και συνεργάτες εφοδιαστικής, 
� συνεργάτες όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, όταν αναλαµβάνουµε την κράτηση – 

για παράδειγµα στο πλαίσιο της επίσκεψής σας σε έκθεση – για εσάς, 
� διοργανωτές εκδηλώσεων. 

  
Επιπλέον, δεν διαβιβάζουµε τα δεδοµένα σας σε τρίτους. Στο βαθµό που αναθέτουµε καθήκοντα σε πάροχους 
υπηρεσιών στο πλαίσιο επεξεργασίας µιας παραγγελίας, η διαχείριση των δεδοµένων σας από τον πάροχο 
γίνεται µε τα ίδια πρότυπα ασφάλειας όπως σε εµάς. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι αποδέκτες επιτρέπεται 
να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα µόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάστηκαν σε εσάς. 
 
∆ιάρκεια της αποθήκευσης των δεδοµένων σας 
Επεξεργαζόµαστε και αποθηκεύουµε τα δεδοµένα σας για τη διάρκεια της επαγγελµατικής µας σχέσης. Αυτό 
περιλαµβάνει επίσης την προετοιµασία µιας σύµβασης (προσυµβατική έννοµη σχέση) και την εφαρµογή µιας 
σύµβασης. 
 
Επιπλέον, υπαγόµαστε στις διάφορες υποχρεώσεις φύλαξης και τεκµηρίωσης, οι οποίες προκύπτουν µ.ά. από 
τον γερµανικό εµπορικό κώδικα (HGB) και τον γερµανικό φορολογικό κώδικα (AO). Οι προβλεπόµενες 
προθεσµίες για τη φύλαξη ή την τεκµηρίωση ανέρχονται σε έως δέκα χρόνια από το τέλος της επαγγελµατικής 
σχέσης ή της προσυµβατικής έννοµης σχέσης. 
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Επιπλέον, οι ειδικές νοµικές διατάξεις µπορεί να απαιτούν µεγαλύτερη διάρκεια φύλαξης, όπως π.χ. η 
διατήρηση αποδεικτικών µέσων στο πλαίσιο των νοµικών διατάξεων παραγραφής. Σύµφωνα µε τα άρθρα 195 
και εξής του γερµανικού αστικού κώδικα, η τακτική προθεσµία παραγραφής ανέρχεται σε τρία χρόνια. Μπορεί 
όµως να ισχύουν επίσης προθεσµίες παραγραφής έως 30 χρόνια. 
 
Εάν τα δεδοµένα για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας δεν είναι πλέον απαραίτητα, αυτά 
διαγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία αυτών – ορισµένου χρόνου 
– είναι απαραίτητη λόγω του κύριου έννοµου συµφέροντός µας. Ένα τέτοιο κύριο έννοµο συµφέρον υπάρχει 
π.χ. και όταν, λόγω του ιδιαίτερου είδους της αποθήκευσης, η διαγραφή δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή µόνο 
µε δυσανάλογα υψηλό κόστος και η επεξεργασία για άλλους σκοπούς αποκλείεται µε κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα.  
 
∆ικαιώµατα πληροφόρησης, διαγραφής, ένστασης και άλλα δικαιώµατα ενδιαφεροµένων από τα 
άρθρα 15-22 του ΓΚΠ∆ 
Επιπλέον, µπορείτε να ασκήσετε προς εµάς τα δικαιώµατά σας ως ενδιαφερόµενοι σύµφωνα µε τα άρθρα 15-
22 του ΓΚΠ∆. 
 
∆ικαίωµα πληροφόρησης  
Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε από εµάς επιβεβαίωση σχετικά µε το εάν θα υποστούν επεξεργασία 
προσωπικά δεδοµένα που σας αφορούν. Σε αυτή την περίπτωση έχετε δικαίωµα πληροφόρησης σχετικά µε 
αυτά τα προσωπικά δεδοµένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται συγκεκριµένα στο άρθρο 15 του ΓΚΠ∆. 
 
∆ικαίωµα διόρθωσης  
Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε από εµάς την άµεση διόρθωση λανθασµένων προσωπικών δεδοµένων που 
σας αφορούν και ενδεχ. τη συµπλήρωση µη ολοκληρωµένων προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 16 του ΓΚΠ∆). 
 
∆ικαίωµα διαγραφής 
Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε από εµάς την άµεση διαγραφή προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν, 
εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους που αναφέρονται συγκεκριµένα στο άρθρο 17 του ΓΚΠ∆, π.χ. όταν τα 
δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους επιθυµητούς σκοπούς. 
 
∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας  
Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας, όταν υπάρχει µία από τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠ∆, π.χ. εάν υποβάλατε ένσταση για την επεξεργασία, γα τη διάρκεια 
του ελέγχου από εµάς.  
 
∆ικαίωµα ένστασης  
Έχετε το δικαίωµα, για λόγους οι οποίοι προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάσταση για εσάς, να υποβάλετε 
ανά πάσα στιγµή ένσταση για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν. Στην περίπτωση 
αυτή δεν επεξεργαζόµαστε πλέον τα προσωπικά δεδοµένα που σας αφορούν, εκτός εάν µπορούµε να 
αποδείξουµε υποχρεωτικούς λόγους ασφαλείας για τη συνέχιση της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των 
συµφερόντων, των δικαιωµάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία χρησιµεύει για τη θεµελίωση, 
άσκηση ή υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων (άρθρο 21 του ΓΚΠ∆). 
 
∆ικαίωµα παραπόνου στην εποπτική αρχή 
Έχετε το δικαίωµα παραπόνου σε µια εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδοµένων που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠ∆ (άρθρο 77 του ΓΚΠ∆).  
Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωµα σε µια εποπτική αρχή στο κράτος µέλος του τόπου διαµονής σας, 
του χώρου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόµενης παραβίασης.  
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