
- Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -
Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την

επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Η  παρούσα  Πολιτική  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων  (εφεξής  «Πολιτική»)  αφορά  τις
προϋποθέσεις  συλλογής,  αποθήκευσης  και  χρήσης  των  προσωπικών  σας  στοιχείων  από  την
εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ALPHA AUTO SERVICE M.I.K.E.»,  η  οποία  εδρεύει  στη
Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου αρ. 269 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 800558869,
ΔΟΥ  Αμπελοκήπων  Θεσσαλονίκης,  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.alphaautoservice.gr,  τηλ:
2313053000, e-mail: alphaautoservice.gr@gmail.com (εφεξής, «εταιρεία»). 
Η εταιρεία μας τηρεί, διαφυλάσσει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
πελατών και των συνεργατών της όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και
τους σχετικούς κανονισμούς περί  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να
αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’
αυτά,  χωρίς  εξουσιοδότηση.  Τα  δεδομένα  που  συλλέγονται  είναι  τα  ελάχιστα  και  απολύτως
αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας με τη διατήρηση φυσικού αρχείου.

Η εταιρεία
Η «ALPHA AUTO SERVICE M.I.K.E.» είναι  μονοπρόσωπη ιδιωτική  κεφαλαιουχική εταιρεία,
(Μονοπρόσωπη  Ι.Κ.Ε.)  η  οποία  έχει  συσταθεί  και  καταχωρηθεί  νόμιμα  στο  Γενικό  Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129311104000.

1. Ποιος ο σκοπός της εταιρείας
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, κύριος σκοπός της είναι (α) ο τεχνικός έλεγχος, η γενική
επισκευή και  η επιδιόρθωση αυτοκινήτων και  μηχανημάτων και  η  τοποθέτηση ανταλλακτικών,
αναλώσιμων και συναφών ειδών αυτοκινήτου με τη λειτουργία συνεργείου, (β) η εμπορία και η
πώληση  καινούργιων  και  μεταχειρισμένων  ανταλλακτικών,  αναλώσιμων  και  συναφών  ειδών
αυτοκινήτου, (γ) η εμπορία και η πώληση καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και (δ)
κάθε άλλη εμπορική πράξη συναφής με τα ανωτέρω. 

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα»,  όπως χρησιμοποιείται  στην παρούσα Πολιτική,  αναφέρεται  σε
πληροφορίες  φυσικών  προσώπων  είτε  ιδιωτών  είτε  επαγγελματιών,  όπως  ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας,
ΑΦΜ κ.ά.,  οι  οποίες  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για  να  προσδιορίσουν την ταυτότητα  ενός
φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με
ή  χωρίς  τη  χρήση  αυτοματοποιημένων  μέσων,  σε  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα,  όπως  η
συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση,
αναζήτηση  πληροφοριών,  χρήση,  διαβίβαση  σε  τρίτους,  διάδοση,  συσχέτιση,  συνδυασμός,
περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.



4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
Τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν «προσωπικά δεδομένα» με βάση τις
προβλέψεις της νομοθεσίας, καθώς ενδέχεται να μην οδηγούν αυτοτελώς στην ταυτοποίηση του
υποκειμένου των δεδομένων. Προβαίνουμε ωστόσο στην εν λόγω ενημέρωση και για τα δεδομένα
αυτά για λόγους διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσής σας. Τα είδη δεδομένων που διατηρούμε
ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση, τα εξής:

Δεδομένα  ταυτοποίησης:  Ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  Α.Δ.Τ.,  Α.Φ.Μ.,  ημερομηνία  και  τόπο
γέννησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, δίπλωμα οδήγησης.

Δεδομένα  επικοινωνίας:  Διεύθυνση  αλληλογραφίας,  διεύθυνση  κατοικίας,  διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, φαξ.

Προτιμήσεις
Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τις προτιμήσεις σας, συμπεριλαμβανομένου του
τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.

Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας
Παρατηρούμε  πώς  χρησιμοποιείτε  την  ιστοσελίδα  μας  και  εάν  ανοίγετε  ή  προωθείτε  τις
επικοινωνίες  μας,  συμπεριλαμβανομένων  πληροφοριών  που  συλλέγονται  μέσω  cookies.  Δεν
συλλέγουμε δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της
συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα, τα μόνα cookies που χρησιμοποιεί η
σελίδα  ανήκουν  στις  κατηγορίες:  (α)  Απολύτως  Απαραίτητα  Cookies  και  (β)  Cookies
Λειτουργικότητας  και  αμφότερα  είναι  απαραίτητα  για  την  ορθή  λειτουργία  του  ιστότοπου.  Οι
πληροφορίες  που  συλλέγουν  είναι  ανώνυμες  και  δεν  παρακολουθούν  την  δραστηριότητα  της
περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη
Πληροφορίες  όπως  ποσοστά  ικανοποίησης  πελατών,  ληφθείσες  προσφορές,  δεδομένα  αγοράς
οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της
ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας
παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, στοιχεία αγοράς
ανταλλακτικών, αξεσουάρ, ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών.

Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος
Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως
ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος).

Στοιχεία τιμολόγησης
Τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως
για παράδειγμα η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. στο πλαίσιο
συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία.

Οπτικό υλικό (βίντεο) μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 
Μέσω  εγκατεστημένου  κλειστού  κυκλώματος  τηλεόρασης  (CCTV)  καταγράφεται  μόνο  οπτικό
υλικό αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας με σκοπό την προστασία του χώρου επιχειρηματικής
δραστηριότητας  της  εταιρείας,  των  περιουσιακών  στοιχείων  της  και  κυρίως  της  σωματικής
ακεραιότητας  όσων  νομίμως  βρίσκονται  στο  χώρο  και  την  αποτροπή  της  εισόδου  παράνομων
εισβολέων  που  επιδιώκουν  την  τέλεση  αξιόποινων  αδικημάτων.  Εκτός  και  εντός  του  χώρου
υφίστανται  ειδικές  σημάνσεις  (πληροφοριακές  πινακίδες) που  αναγράφουν  τη  χρήση  του



συστήματος και τον τρόπο επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προειδοποιώντας όσους
θέλουν να εισέλθουν στο χώρο αυτό.

5. Σκοπός και διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για τους κατωτέρω σκοπούς:
(α) για το σκοπό της παροχής της εκάστοτε ζητηθείσας υπηρεσίας από την εταιρεία μας
(β) για την αποστολή ενημερώσεων, προωθητικών προγραμμάτων και προσφορών
(γ) για την παροχή μοναδικών προνομίων που κατά καιρούς προσφέρει η εταιρεία μας.
(δ) για τη διενέργεια ερευνών αγοράς και ικανοποίησης πελατών με στόχο τη διαρκή βελτίωση
παροχής προϊόντων και υπηρεσιών
(ε) για τη συμμόρφωση της εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
(στ) για τον εντοπισμό δραστών ή κακόβουλων ενεργειών από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει
συλλεχθεί μέσω των καμερών ασφαλείας. 

6. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
α) Όταν  επικοινωνείτε  μαζί  μας  απευθείας,  είτε  μέσω  της  ιστοσελίδας  μας,  είτε  τηλεφωνικά,
προκειμένου να ενημερωθείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
β) Κατά την αγορά προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας μας.
γ)  Εάν  απαντήσετε  σε  προωθητικές/εμπορικές  μας  ενέργειες  ή  εισάγοντας  τα  δεδομένα  σας
διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας.
δ)  Θέαση  και  καταγραφή  βιντεοληπτικού  υλικού  μέσω  καμερών  ασφαλείας  στις  κτιριακές
εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  (στους  χώρους  που  υπάρχουν κάμερες  υφίστανται  πληροφοριακές
πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς)

7. Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε
κάθε  περίπτωση,  η  μη  παροχή  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  τα  οποία  έχουν
χαρακτηρισθεί  ως  υποχρεωτικά,  θα  εμποδίζει  την  εκ  μέρους  μας  παροχή  της  συμβατικής
υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

 

8. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από την εταιρεία μας και
από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα εντός ή/και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
οποία δρουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας  μας  βάσει συγκεκριμένων συμβατικών
υποχρεώσεων.  Η  διαχείριση  των  βάσεων  δεδομένων  και  η  επεξεργασία  των  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης
με  νομικές  υποχρεώσεις,  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  διαταγής  δημοσίων  αρχών  και  στο  πλαίσιο
άσκησης  από  την  εταιρεία  μας  δικαιωμάτων  της  ενώπιον  δικαστικών  αρχών.  Σε  περιπτώσεις
προάσπισης  των  δικαιωμάτων  της  Εταιρείας  είτε  διότι  προβλέπεται  από  διάταξη  νόμου  ή
αποφάσεις δικαστικών ή άλλων αρχών, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε



δικηγόρους,  δικαστικούς  επιμελητές,  δικαστικές  και  εισαγγελικές  αρχές,  δημόσιες  υπηρεσίες,
φορείς του Δημοσίου και σε λειτουργούς αυτών.

 

9. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα  Δεδομένα  Προσωπικού  Χαρακτήρα  τα  οποία  υποβάλλονται  στους  ανωτέρω  σκοπούς
επεξεργασίας  θα  τηρούνται  από  την  εταιρεία  μας  για  την  περίοδο  που  κρίνεται  απολύτως
απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. Η
διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το
εκάστοτε  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο  καθώς  και  από  το  νομοθετικό  πλαίσιο  που  διέπει  τις
φορολογικές  υποχρεώσεις  της.  Αναφορικά  με  τα  Δεδομένα  Προσωπικού  Χαρακτήρα  που
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας, η εταιρεία μας δύναται
να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να
είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας σε σχέση με
πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα,
ο  ανωτέρω  χρόνος  τήρησης  των  δεδομένων  σας  ενδέχεται  να  παραταθεί  μέχρι  την  έκδοση
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

10. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων; 
Η εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα
οργανωτικά και  τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και  την προστασία των Δεδομένων από κάθε
μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται
κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας
επιτρέπεται  μόνο  σε  εξουσιοδοτημένα  από  εμάς  πρόσωπα,  εργαζόμενους  και  συνεργάτες  μας
αποκλειστικά  για  τους  ως  άνω  αναφερόμενους  σκοπούς.  Η  εταιρεία  προβαίνει  σε  τακτικούς
ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής
της Πολιτικής σύμφωνα πάντα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

11. Τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Μπορείτε  να ασκήσετε  τα  κατωτέρω δικαιώματά σας  σύμφωνα με  τους  όρους  και  ειδικότερες
προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και συγκεκριμένα:

(α) Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να
ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας
μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων
σας  που  τηρούμε,  σε  ποιους  τα  δίνουμε,  πόσο  διάστημα  τα  αποθηκεύουμε,  αν  γίνεται
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας,  όπως διόρθωσης,
διαγραφής  δεδομένων,  περιορισμού  της  επεξεργασίας  και  υποβολής  καταγγελίας  στην  Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 15 Κανονισμού 679/2016).

(β) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι
υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε
(π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης) (άρθρο 16 Κανονισμού 679/2016).

(γ) Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε
τα δεδομένα σας αν δεν είναι  απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους  σκοπούς σε



περίπτωση  που  υπάρχει  έννομο  συμφέρον  για  τη  διαγραφή  αυτή  (άρθρο  17  του  Κανονισμού
679/2016)

(δ)  Το  δικαίωμα  περιορισμού  της  επεξεργασίας σημαίνει  το  δικαίωμα  σας  να  ζητήσετε  την
αναστολή  της  επεξεργασίας  όταν  έχετε  έννομο  συμφέρον  γι’ αυτό  για  όσο  χρόνο  εκκρεμεί  η
εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).

(ε)  Το  δικαίωμα  στη  φορητότητα  των  δεδομένων  σημαίνει  το  δικαίωμα  σας  να  λάβετε  σε
αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε
άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).

(στ) Το  δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των
Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των
Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι
του δικαιώματος σας (άρθρο 21 του Κανονισμού 679/2016). 

(ζ) Το  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης
επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το
δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας (Μοναστηρίου
269,  Θεσσαλονίκη,  ΤΚ 54628)  με  την  ένδειξη  «Άσκηση  δικαιώματος  πρόσβασης/  διόρθωσης/
διαγραφής/  περιορισμού/  εναντίωσης»,  είτε  στην  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου
(alphaautoservice.gr@gmail.com)  με  τίτλο  «Άσκηση  δικαιώματος  πρόσβασης/  διόρθωσης/
διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε
να  το  εξετάσουμε  και  να  σας  απαντήσουμε  το  συντομότερο  δυνατό.  Αν  το  αίτημα  σας  είναι
πολύπλοκο ή  υπάρχει  μεγάλος  αριθμός  αιτημάτων σας  θα  σας  ενημερώσουμε αν χρειαστεί  να
λάβουμε παράταση, εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε.

 
12. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και το εν γένει ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

13. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων;
Έχετε  δικαίωμα  να  υποβάλετε  καταγγελία  στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα  (ταχυδρομική  δ/νση  Κηφισίας  1-3,  Αθήνα  /www.dpa.gr),  αν  θεωρείτε  ότι  η
επεξεργασία  των  Προσωπικών  Δεδομένων  σας  παραβιάζει  τον  ισχύον  εθνικό  και  κανονιστικό
πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

14. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική θα ενημερώνεται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές
αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας,
θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε



ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας,
μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας.
Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 25/5/2018.
 

15. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ALPHA AUTO SERVICE M.I.K.E.», η οποία εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου αρ. 269 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι o κ. Ιώαννης Αμπάς και τα
στοιχεία επικοινωνίας e-mail: alphaautoservice.gr@gmail.com, τηλ. 2313053000.

Για  περισσότερα  αναφορικά  με  τον  νέο  Κανονισμό  μπορείτε  να  ενημερωθείτε
εδώ: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el

Παρακάτω ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης και της δήλωσης συγκατάθεσης για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
Η  εταιρία  «ALPHA AUTO SERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε.»  (εφεξής  η  εταιρεία)  συλλέγει  δεδομένα
προσωπικού  χαρακτήρα  προκειμένου  να  διενεργήσει  τεχνικούς  ελέγχους  και  επισκευές  οχημάτων,
τοποθέτηση  ανταλλακτικών,  πωλήσεις  και  μεταβιβάσεις  οχημάτων,  έκδοση  κάρτας  καυσαερίων,
διαφημίσεις  και  προώθηση προϊόντων. Το βιντεοληπτικό  υλικό  που έχει  συλλεχθεί  μέσω των καμερών
ασφαλείας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εντοπισμό δραστών ή κακόβουλων ενεργειών. 
Στα  πλαίσια  της  συμμόρφωσης  με  τον  Κανονισμό  ΕΕ  2016/679  για  την  Προστασία  Προσωπικών
Δεδομένων  (ΓΚΠΔ-GDPR)η  εταιρία  συλλέγει  και  χρησιμοποιεί  τα  εξής  στοιχεία  που  παραδίδονται
οικειοθελώς από τον συναλλασσόμενο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό
τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), ΑΦΜ, ΑΔΤ, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, δίπλωμα οδήγησης.
Η εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ασφαλή χρήση και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και εγγυάται
ότι  δεν  θα  γίνει  χρήση  τους  για  άλλους  σκοπούς  πέρα  από  αυτούς  που  αναφέρονται,  χωρίς  την
προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του συναλλασσόμενου. Τα δεδομένα διατηρούνται σε ασφαλή χώρο
για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. 
Στην  ηλεκτρονική διεύθυνση  της εταιρείας  www.alphaautoservice.gr μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά
για την Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η εταιρείας μας με
βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Αν
ο συναλλασσόμενος έχει απορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους της εταιρίας των δεδομένων του ή αν θέλει
να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται για αυτόν ή να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει
σε  σχέση  με  τα  δεδομένα του  μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  την  εταιρία  στη  διεύθυνση:  ΑLPHA AUTO
SERVICE MIKE, Μοναστηρίου 269, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail): alphaautoservice  .  gr  @  gmail  .  com  .
Υπεύθυνος  Επεξεργασίας:  κ.  Αμπάς  Ιωάννης,  Μοναστηρίου  269,  Θεσσαλονίκη,  τηλ.  2313053000,  κιν.
6959999150 .

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: .............................................................................., πατρώνυμο: .................................., 
διεύθυνση: .............................................................................., διεύθυνση e-mail: ...................................., 
τηλεφώνο: ........................... κινητό: ........................, ΑΦΜ: ............................, ΑΔΤ: ..............................., 
άδεια κυκλοφορίας οχήματος: ................................., αριθ.διπλώματος οδήγησης: ..................................
Δηλώνω  υπεύθυνα  ότι  έλαβα  γνώση  του  περιεχομένου  μέρους  του  παρόντος  εγγράφου  με  τίτλο
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (GDPR)»
(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679), και ως εκ τούτου έχω ενημερωθεί πλήρως για το σκοπό της
συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων, την πολιτική της εταιρίας αναφορικά με τη
διαβίβαση των προσωπικών μου πληροφοριών σε τρίτους και τέλος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου
σχετικά με τα παραπάνω. 

Θεσσαλονίκη, …/…/2018
Ο/Η Δηλών/ούσα
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