
 

Πολιτική Απορρήτοσ 
Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτοσ της Αndreas Meletis 

Trading Ltd 

Ζ Δηαηξεία Αndreas meletis Trading Ltd ζπκκνξθώλεηαη ζην πιαίζην 

πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο πνπ ζέηεη ν 

λένο Καλνληζκόο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 

 Ζ επηρείξεζε καο ζπιιέγεη κόλν ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ηεο εκπνξηθήο καο ζρέζεο  

θαη εθόζνλ δίλεηαη ηελ ζπγθαηάζεζε ζαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. 

 

Ο ζθνπόο πνπ ζπιιέγνπκε ηα απαξαίηεηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα  

είλαη γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξεία καο λα αληαπνθξηζεί  κε ηνπο 

θαλνληζκνύο θαη λνκνζεζίεο ζύκθσλα θαη κε ηελ ζρέζε πειάηε 

πξνκεζεπηή. 

  

Ζ Δηαηξεία απνζεθεύεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθώλ 

ζαο δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο κε πξόζβαζε απζηεξώο θαη κόλν ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη 

ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα απνζεθεύνληαη κόλν γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηελ Δηαηξεία.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο καο , ηα δεδνκέλα ζαο ηεξνύληαη κόλν 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη από ηελ λνκνζεζία θαη κεηά 

ηα δεδνκέλα ζαο δηαγξάθνληαη. 

 

Ζ επηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θνηλνπνηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζαο αθνξνύλ, εάλ ε λνκνζεζία ηελ ππνρξεώλεη ζρεηηθά ή εάλ ε 

θνηλνπνίεζε απηή απαηηείηαη από ηνπο αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο 

θνξείο, από δηνηθεηηθέο αξρέο ή όξγαλα επηβνιήο ηνπ λόκνπ. 

 

Ζ επηρείξεζε εγγπάηαη όηη δελ ζα πξνβεί ζε δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε, 

παξαρώξεζε θ.ιπ. ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο. 

 



 

Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Δηαηξεία ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα 

πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα έρεηε ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: 

 

1. Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα (άξζξν 15 

Καλνληζκνύ) 

2. Γηθαίσκα δηόξζσζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ πνπ 

ηεξνύκε αλ δελ είλαη ζσζηά θαηαρσξεκέλα ή ζέινπλ 

ζπκπιήξσζε (άξζξα 16, 19 Καλνληζκνύ) 

3. Γηθαίσκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο 

δεδνκέλσλ (άξζξν 18 Καλνληζκνύ): Μπνξείηε λα  δεηήζεηε λα 

κελ επεμεξγαζηνύκε όια ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ 

ηεξνύκε. 

4. Γηθαίσκα ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ ηδίσο 

ζηελ «θαηάξηηζε πξνθίι» (άξζξα 21 θαη 22 Καλνληζκνύ) 

5. Γηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ αλ απηά 

δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα(«Γηθαίσκα ζηε Λήζε») (άξζξν 17 

Καλνληζκνύ) 

6. Γηθαίσκα κεηαθνξάο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί 

(άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνύ) 

 

Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δελ πξόθεηηαη πνηέ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα δηαβηβαζηνύλ ζε ηξίηνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία 

ζύκβαζε εξγαζίαο κε ηελ Δηαηξεία θαη δελ ζπλεξγάδνληαη κε 

απηήλ. 

 

 

Γηθαίσκα ελεκέξσζεο γηα ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πιεξνθνξίεο ή 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία καο, 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ επηθνηλσλήζηε 

καδί καο ζηα αθόινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: Αndreas Meletis 

trading ltd , ππόςε Mειέηηνο Χξίζηνπ , Κηλεξα 13Ε, Βηνκ. Πεξηνρή 

Γέξη, Λεπθσζία , ηει. 22-488350,είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: info@ameletis.com 

 

 

 



 

 

 

 


