Aegean Equity Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

AEGEAN EQUITY
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Aegean Equity Single Member P.C. (εφεξής «Aegean Equity») προσπαθούν να χτίσουν ισχυρή και διαρκή σχέση με τους
πελάτες, που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η συμβατή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει την ίδια
προτεραιότητα με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Πιστεύουμε στη δύναμη των προσωπικών δεδομένων. Έτσι,
το διατηρούμε ασφαλές και εμπιστευτικό και το χρησιμοποιούμε υπεύθυνα σύμφωνα με τους κατάλληλους νόμους.
Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στην περιγραφή των πρακτικών απορρήτου μας και στην
παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα,
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας που παρέχονται από τη νομοθεσία περί απορρήτου, ειδικά σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
δεδομένων φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων - «GDPR»), καθώς και ο νόμος αριθ. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016.
Οι αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε:
● συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους
νόμους, (Νομιμότητα)
● δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς άλλους από εκείνους που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, (Περιορισμός σκοπού)
● δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα. (Ελαχιστοποίηση δεδομένων)

II.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Aegean Equity (“Data Processor”), KI Building, Division 1, 1st Floor, Palaia Leoforos Poseidonos 1 kai Mwraitini 3, Palaio
Faliro, 175 61, Αθήνα, Ελλάδα & Heraklion Avenue 466, 1st Floor, Heraklion 141 21, Attica, Αθήνα, Ελλάδα.
ιστοσελίδα: https://aegeanequity.gr/ τηλ.: +30 210 94 24 358 (Φάληρο) & +30 210 28 32 546 (Ηράκλειο), email:
info@aegeanequity.gr
Aegean Equity είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd («Υπεύθυνος
Επεξεργασίας Δεδομένων»), με αριθμό εγγραφής 338839. Η BCM Begin Capital Markets CY Ltd είναι εγγεγραμμένη και
αδειοδοτημένη από η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (εφεξής «η ΕΚΚ») με αριθμό άδειας 274/15. Μπορείτε να δείτε τη
δήλωση απορρήτου του Υπεύθυνου Επεξεργασίας εδώ. Η Aegean Equity εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(«ΕΚ»), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
με αριθμό μητρώου 150323701000.
Ο Επεξεργαστής Δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

III.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως μέρος των διαδικασιών ανοίγματος λογαριασμού σε πελάτες του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων και οι
συνεχιζόμενες υποχρεώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις βάσει
των νόμων για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 20072021, όπως τροποποιήθηκε, για τη θέσπιση του οικονομικού προφίλ του πελάτη και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες καθώς και τη συμμόρφωση με τα σχετικά υποχρεώσεις τήρησης αρχείων σύμφωνα με τον
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των
επενδυτικών εταιρειών και καθορισμένους όρους για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας ( «Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός»).
και Νόμος 87 (Ι) / 2017 για τον καθορισμό της συμβατότητας και καταλληλότητας κάθε Πελάτη με βάση τις υπηρεσίες που
προσφέρονται από κάθε Επενδυτική Εταιρεία (Δοκιμή Καταλληλότητας & Τεστ Καταλληλότητας) και καταγραφές
τηλεφωνικών συνομιλιών, συναλλαγών πελατών, FATCA και CRS.
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IV.

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά στοιχεία
-

Όνομα
Ημερομηνία Γέννησης
Τόπος Γέννησης
Εθνικότητα
Email
Aριθμός τηλεφώνου
Αντίγραφο του διαβατηρίου / ταυτότητας
Λογαριασμός Κοινής Ωφελίας

Τράπεζα και τα φορολογικά στοιχεία:
-

ΑΦΜ
Φορολογική κατοικία
Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

Επαγγελματικές πληροφορίες
-

Όνομά εργοδότη
Επάγγελμα
Βιομηχανία της εργασίας
Γνώση και την εμπειρία

Οικονομικών πληροφορίες
-

Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδημα
Καθαρή Αξία Περιουσίας
Αναμενόμενο ποσό για επένδυση

Ο Υπεύθυνος εκτέλεσης της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί επίσης να συλλέξει τις Πληροφορίες σας σχετικά με τη χρήση
των ιστότοπων από εσάς, όπως σελίδες που επισκεφτήκατε, διεύθυνση IP, συχνότητα, διάρκεια επίσκεψης.

V.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Aegean Equity ως εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για τον οποίο ζητά νέους
πιθανούς πελάτες και παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ειδικά κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εγγραφής.
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή ασφαλών, αποτελεσματικών και εξατομικευμένων
Υπηρεσιών. Γενικά, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, τη
λειτουργία και τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας, καθώς και το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, την πρόληψη των απωλειών, την
πρόληψη της απάτης και την πιθανή κατάχρηση.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, όπου δεν είναι εγγυημένο το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας
δεδομένων.
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
1.

Εγγραφή, δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας:

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού και
την εγγραφή για χρήση των υπηρεσιών μας. Ο σκοπός των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων καθορίζεται από ένα
νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται επί του παρόντος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το μέρος III της
παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης.
2.

Παρακολούθηση συμμόρφωσης

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης κατά την παροχή υπηρεσιών είναι το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου εκτέλεσης της
επεξεργασίας δεδομένων. Ειδικά ισχύει για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του υπεύθυνου εκτέλεσης της επεξεργασίας
δεδομένων κατά την επικοινωνία με τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες.
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Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου εκτέλεσης της επεξεργασίας
δεδομένων.
3.

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών

Παρακολούθηση της δραστηριότητας, της χρήσης του ιστότοπου και της λειτουργικότητάς του με σκοπό τη βελτίωση της
τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου εκτέλεσης της επεξεργασίας
δεδομένων.
4.

Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων

Δημιουργία και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την
παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών και της αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου εκτέλεσης της επεξεργασίας
δεδομένων.
5.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων

Τηλεμάρκετινγκ, ως μορφή άμεσου μάρκετινγκ των υπηρεσιών μας σε πιθανούς; πελάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων,
μπορεί να περιλαμβάνει εξερχόμενες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις, παραγωγή πιθανών πελατών και κλήσεις πωλήσεις.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι είτε το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου εκτέλεσης της
επεξεργασίας δεδομένων είτε βασίζεται στη συγκατάθεση του ατόμου.
6.

Η αποστολή μάρκετινγκ προσφορών

Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως μορφή απόκτησης νέων πελατών που εγγράφονται μέσω της φόρμας
διαδικτύου.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του ατόμου ή / και είναι απαραίτητη για
τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης.
7.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξασφάλιση κατάλληλων και έγκαιρων χειρισμών προσεγγίσεων και παραπόνων προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση και
η ικανοποίηση του πελάτη.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου εκτέλεσης της επεξεργασίας
δεδομένων.
8.

Εκπλήρωση διοικητικών, φορολογικών και άλλων νομικών

Η νομική υποχρέωση του υπεύθυνου εκτέλεσης της επεξεργασίας δεδομένων είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων που
σχετίζονται με τη διοίκηση, τη λογιστική, τους φόρους και άλλους νόμους που ορίζονται από τους κατάλληλους νόμους.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία
υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατόπιν συγκατάθεσής σας. Για παράδειγμα,
μπορεί να συμφωνήσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ
μέσω email ή τηλεφώνου ή άλλων μορφών. Συλλέγουμε μόνο ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή συγκατάθεση.

VI.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Εκτέλεσης της Επεξεργασίας Δεδομένων αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που
ευθυγραμμίζεται με το σκοπό, για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, έχοντας υπόψη την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων.
Τα δεδομένα που παρέχονται με τη ρητή συγκατάθεσή σας για σκοπούς μάρκετινγκ θα αποθηκευτούν για την περίοδο των 12
μηνών, εκτός εάν η συγκατάθεση ανακαλείται νωρίτερα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω
επεξεργασία βάσει της άλλης νόμιμης βάσης.
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VII.

ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως μέρος της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (V.), ενδέχεται να
αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε:
-

VIII.

Πάροχοι υπηρεσιών και ειδικοί σύμβουλοι που έχουν συμβληθεί να μας παρέχουν IT, οικονομικές, κανονιστικές,
συμμορφωτικές, λογιστικές και / ή άλλες υπηρεσίες,
Ρυθμιστικές Αρχές.
Σχετικές αρχές για τη διερεύνηση ή πρόληψη απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
άλλης παράνομης δραστηριότητας.
Οι υπάλληλοι του Υπεύθυνου Εκτέλεσης της Επεξεργασίας Δεδομένων να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για την
προώθηση της Συμφωνίας μεταξύ μας ή για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας (συμπεριλαμβανεται στην Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) του Υπεύθυνου Εκτέλεσης της Επεξεργασίας Δεδομένων και μόνο για ο χρόνος που
απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας.
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνεται μόνο από άτομα εξουσιοδοτημένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την
πολιτική ασφαλείας του υπευθύνου επεξεργασίας.
Ο Υπεύθυνος Εκτέλεσης της Επεξεργασίας Δεδομένων περιλαμβάνει το απόρρητο από το σχεδιασμό και από προεπιλογή ως
προσέγγιση κατά την εφαρμογή των συστημάτων και των εφαρμογών.
Δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης του υπεύθυνου
εκτέλεσης της επεξεργασίας δεδομένων. Τα εφεδρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως το συντομότερο δυνατό σύμφωνα
με τους κανόνες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στα εφεδρικά αποθετήρια
χρησιμεύουν για την αποτροπή συμβάντων ασφαλείας, ιδίως για τη διακοπή της διαθεσιμότητας δεδομένων ως αποτέλεσμα
συμβάντος ασφαλείας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να διασφαλίζει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον
απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας δήλωσης.
Ενώ εφαρμόζουμε διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών σας, κανένα σύστημα ασφαλείας
δεν είναι αδιαπέραστο και λόγω της εγγενούς φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα, κατά τη
μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ή κατά την αποθήκευση στα συστήματά μας ή με άλλο τρόπο στη φροντίδα μας, είναι
απολύτως ασφαλή από την εισβολή από άλλους.
Ο Υπεύθυνος Εκτέλεσης της Επεξεργασίας Δεδομένων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των
προσωπικών πληροφοριών, των προσωπικών πληροφοριών που κατέχει από κατάχρηση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη πρόσβασης και έχει εφαρμόσει μέτρα κατάλληλα μέτρα, π.χ. τεχνολογίες SSL για μεταφορά κρυπτογραφικών
δεδομένων, σάρωση PCI για ενεργή προστασία του διακομιστή μας, Κρυπτογραφική προστασία βάσεων δεδομένων,
λογισμικό προστασίας από ιούς κ.λπ. Η πλήρης και λεπτομερής αποκάλυψη μέτρων ασφαλείας θα εξασθενίσει την ασφάλεια.
Επομένως, το δηλώνουμε μόνο εν μέρει και όχι σε πλήρη εμβέλεια.

IX.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας
στοιχεία θα παρέχονται ηλεκτρονικά. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα εκπληρωθεί το δικαίωμα πρόσβασης εξαρτάται από
τη φύση των προσωπικών δεδομένων, το μέσο στο οποίο αποθηκεύονται και από την άποψη της προστασίας δεδομένων άλλων
θεμάτων. Εάν χρειάζεστε επιπλέον αντίγραφα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα λογικό τέλος διαχείρισης.
Το Δικαίωμα διόρθωσης:
Λαμβάνουμε λογικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που
έχουμε σχετικά με εσάς. Εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή ξεπερασμένες, μη
διστάσετε να μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτές τις πληροφορίες,
ενημερώνοντάς μας.
Το δικαίωμα λήθης:
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Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, εάν τα προσωπικά
δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού της
επεξεργασίας. Ωστόσο, το δικαίωμά σας πρέπει να αξιολογηθεί βάσει όλων των σχετικών περιστάσεων. Για παράδειγμα,
ενδέχεται να έχουμε ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να
συμμορφωθούμε με το αίτημά σας.
Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για
παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς μπορεί να είναι ανακριβείς ή αν νομίζετε ότι
δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας. Θα ενημερωθούμε εκ των προτέρων για
τέτοια επεξεργασία. Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, έχετε το
δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ηλεκτρονικά,
στη διεύθυνση του Υπεύθυνου ατόμου, γραπτώς, με ειδοποίηση απόσυρσης συγκατάθεσης ή αυτοπροσώπως στο Γραφείο. Η
ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε επεξεργαστεί
για εσάς.
Το Δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε παράσχει
σε άλλο τρίτο μέρος της επιλογής σας. Ωστόσο, το δικαίωμα φορητότητας ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα που έχουμε
λάβει από εσάς κατόπιν συγκατάθεσης ή βάσει σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν έχουμε
έναν έγκυρο νόμιμο λόγο επεξεργασίας και έχετε αντίρρηση, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
Το δικαίωμα ειδοποίησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ):
Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα άδικα ή παράνομα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην
εποπτική αρχή: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 - Αθήνα, dpa.gr.
Σε κάθε περίπτωση, όταν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, δώστε μας ειδοποιήσεις ή υποβάλετε ερωτήσεις, μην
διστάσετε και επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aegeanequity.gr

X.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται να αναζητάτε ενημερώσεις
κατά καιρούς.
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