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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η εταιρία IMPROVEMED Ι.Κ.Ε δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και 
την εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, επενδύουµε χρόνο και 
πόρους για να προστατεύουµε την ιδιωτικότητά σας. 
Η εταιρία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα, σχεδιασµένα για την 
προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλµένη χρήση, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, 
αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεµιτή και νόµιµη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους.
Στην προσπάθειά µας αυτή βρισκόµαστε σε διαρκή διαδικασία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε 
να συµµορφωνόµαστε απολύτως µε το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νοµικό πλαίσιο και 
ιδίως µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων 679/2016 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής
Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε για τον τρόπο µε τον οποίο τα προσωπικά σας δεδοµένα 
συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και διαβιβάζονται, τα µέτρα ασφάλειας που 
λαµβάνουµε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, τους λόγους και το χρονικό 
διάστηµα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδοµένων που 
συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση 
αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε προσωπικά δεδοµένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδοµένων, όπως 
η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η 
µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή 
η καταστροφή.
Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήµατα και µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε 
κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού 
πλαισίου και σύµφωνα µε τυχόν µεταβολές στην κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων. Σας προτείνουµε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα ώστε να ενηµερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα;
Προσωπικά δεδοµένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο ή 
πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου µπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνοµα, αριθµός ταυτότητας, 
διεύθυνση κτλ). Τα δεδοµένα που αφορούν την υγεία (σωµατική ή ψυχική κατάσταση, λήψη 
ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συµπεριλαµβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδοµένα αλλά 
αποτελούν ειδική κατηγορία δεδοµένων. Η εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας 
δεδοµένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα, σε εξαιρετικές  
περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο µέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται 
από το νόµο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγονται µε τους εξής τρόπους:
(α) µας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλεται το 
βιογραφικό σας σηµείωµα. Η διάθεση των προσωπικών δεδοµένων σας στο πλαίσιο της υποβολής 
βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην εταιρία λαµβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς 
καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών.
(β) µας τα παρέχετε εσείς όταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή B2B & B2C για την ολοκλήρωση της 
παραγγελίας σας. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους µε 
τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό την προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης.
(γ) αυτόµατα µέσω του προγράµµατος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που 
χρησιµοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα µας www.improvemed.gr.
(δ) µας τα παρέχετε εσείς όταν συµπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρµες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο «e-mail», µε σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.improvemed.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών 
σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους µε τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό 
σκοπό της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της εταιρίας µας.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων 
σε προωθητικές ενέργειες µε στόχο την ενηµέρωσή σας για νέα προϊόντα, αυτή θα ζητείται ρητώς 
από εσάς και έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να την ανακαλέσετε.

Τι είδους προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται?
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαµβάνουν 
το όνοµά, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία του βιογραφικού σας σηµειώµατος  και γενικότερα τα 
στοιχεία επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
φορολογικά στοιχεία και του αριθµού τηλεφώνου) και οτιδήποτε άλλο περιγράφεται αναλυτικά 
στις αναρτηµένες πολιτικές της εταιρίας.
Πέραν των ανωτέρω δεδοµένων που µας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές 
πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η διεύθυνση 
πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιµοποιούνται για την 
οµαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται µόνιµα στις υποδοµές µας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µας 
παρατίθενται στην Πολιτική Cookies. 

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από την 
Εταιρεία;
Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τρόπο θεµιτό και νόµιµο για σαφώς 
καθορισµένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδοµένα 
που επεξεργάζεται Η εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών 
αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τους 

σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή µέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται 
σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα και για ποιον σκοπό; ∆ιαβιβάζονται σε 
τρίτους;
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εµπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του 
αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας, και τηρούνται µόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από το 
τµήµα Πωλήσεων της εταιρίας.
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων σας που αφορούν στοιχεία ταυτοποίησης, 
φορολογικά και επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της εκτέλεσης 
της σύµβασης & της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Όλα τα 
δεδοµένα σας τηρούνται µόνο για αυτούς τους σκοπούς και τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από τα 
αρµόδια τµήµατα  της εταιρίας (λογιστήριο & πωλήσεις).  
Ενδέχεται τα προσωπικά δεδοµένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω 
επεξεργασία µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς µάρκετινγκ, διαχείρισης δεδοµένων και τεχνικής 
υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσµευτεί συµβατικά απέναντί µας, ότι θα χρησιµοποιήσουν 
τα προσωπικά δεδοµένα µόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές 
πληροφορίες σε τρίτα µέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο 
νόµος.
Η εταιρία δεσµεύεται ότι δεν θα εµπορευθεί τα προσωπικά σας δεδοµένα διαθέτοντάς τα προς 
πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ µεταφέροντας /δηµοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή 
να τα χρησιµοποιήσει µε άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν 
την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά µου δεδοµένα;
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας στην εταιρεία µας (φόρµα Βιογραφικού) θεωρούµε εύλογο και αναγκαίο χρόνο 
διατήρησης των σχετικών δεδοµένων σας το διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Μετά την παρέλευση 
δώδεκα (12) µηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος µε το σύνολο 
των στοιχείων σας θα διαγράφεται.
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύµβασης και στην 
ενηµέρωσή σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων 
σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής εµπορικής λειτουργίας της εταιρίας.

Ποια είναι τα δικαιώµατά µου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών µου 
δεδοµένων;
Έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να µας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία 
επεξεργαζόµαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουµε, αν τα δίνουµε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς 

και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδοµένων µετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώµατα τα οποία έχετε βάσει της 
σχετικής νοµοθεσίας περιλαµβάνουν το δικαίωµα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και 
διόρθωση των δεδοµένων σας, την παύση ή/και περιορισµό της επεξεργασίας τους και τη 
διαγραφή τους από τα συστήµατα της εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόµου 
υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωµα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας.
Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώµατά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση 
στη διεύθυνση ……………………………... Για οποιοδήποτε θέµα έχετε σχετικά µε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα ή/ και για διευκρινήσεις, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπεύθυνη Προστασίας 
∆εδοµένων (“Data Protection Officer”) κα       , είτε τηλεφωνικώς 
στο     είτε µέσω e-mail, στη διεύθυνση …………………………….. Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται 
οι απαιτούµενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδοµένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται 
στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.
H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήµατά σας να απαντηθούν χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσµία 
µπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της 
πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς 
και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενηµερώνεστε εντός µηνός από την παραλαβή του 
αιτήµατος από Η εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτηµα µε ηλεκτρονικά µέσα, η απάντηση θα σας 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ 
έγγραφη επιστολή).
Σε περίπτωση κατά την οποία Η εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογηµένου διαστήµατος να 
ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώµατά σας ή Η εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδοµένων σας 
δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.
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Η εταιρία IMPROVEMED Ι.Κ.Ε δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και 
την εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, επενδύουµε χρόνο και 
πόρους για να προστατεύουµε την ιδιωτικότητά σας. 
Η εταιρία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα, σχεδιασµένα για την 
προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλµένη χρήση, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, 
αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεµιτή και νόµιµη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους.
Στην προσπάθειά µας αυτή βρισκόµαστε σε διαρκή διαδικασία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε 
να συµµορφωνόµαστε απολύτως µε το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νοµικό πλαίσιο και 
ιδίως µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων 679/2016 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής
Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε για τον τρόπο µε τον οποίο τα προσωπικά σας δεδοµένα 
συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και διαβιβάζονται, τα µέτρα ασφάλειας που 
λαµβάνουµε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, τους λόγους και το χρονικό 
διάστηµα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδοµένων που 
συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση 
αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε προσωπικά δεδοµένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδοµένων, όπως 
η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η 
µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή 
η καταστροφή.
Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήµατα και µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε 
κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού 
πλαισίου και σύµφωνα µε τυχόν µεταβολές στην κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων. Σας προτείνουµε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα ώστε να ενηµερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα;
Προσωπικά δεδοµένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο ή 
πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου µπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνοµα, αριθµός ταυτότητας, 
διεύθυνση κτλ). Τα δεδοµένα που αφορούν την υγεία (σωµατική ή ψυχική κατάσταση, λήψη 
ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συµπεριλαµβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδοµένα αλλά 
αποτελούν ειδική κατηγορία δεδοµένων. Η εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας 
δεδοµένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα, σε εξαιρετικές  
περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο µέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται 
από το νόµο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Eurotech Office 68 | 13th km Thessaloniki-Moudanion | Zip Code: 57001 | PO Box: 60-364
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Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγονται µε τους εξής τρόπους:
(α) µας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλεται το 
βιογραφικό σας σηµείωµα. Η διάθεση των προσωπικών δεδοµένων σας στο πλαίσιο της υποβολής 
βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην εταιρία λαµβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς 
καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών.
(β) µας τα παρέχετε εσείς όταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή B2B & B2C για την ολοκλήρωση της 
παραγγελίας σας. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους µε 
τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό την προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης.
(γ) αυτόµατα µέσω του προγράµµατος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που 
χρησιµοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα µας www.improvemed.gr.
(δ) µας τα παρέχετε εσείς όταν συµπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρµες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο «e-mail», µε σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.improvemed.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών 
σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους µε τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό 
σκοπό της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της εταιρίας µας.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων 
σε προωθητικές ενέργειες µε στόχο την ενηµέρωσή σας για νέα προϊόντα, αυτή θα ζητείται ρητώς 
από εσάς και έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να την ανακαλέσετε.

Τι είδους προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται?
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαµβάνουν 
το όνοµά, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία του βιογραφικού σας σηµειώµατος  και γενικότερα τα 
στοιχεία επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
φορολογικά στοιχεία και του αριθµού τηλεφώνου) και οτιδήποτε άλλο περιγράφεται αναλυτικά 
στις αναρτηµένες πολιτικές της εταιρίας.
Πέραν των ανωτέρω δεδοµένων που µας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές 
πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η διεύθυνση 
πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιµοποιούνται για την 
οµαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται µόνιµα στις υποδοµές µας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µας 
παρατίθενται στην Πολιτική Cookies. 

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από την 
Εταιρεία;
Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τρόπο θεµιτό και νόµιµο για σαφώς 
καθορισµένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδοµένα 
που επεξεργάζεται Η εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών 
αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τους 

σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή µέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται 
σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα και για ποιον σκοπό; ∆ιαβιβάζονται σε 
τρίτους;
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εµπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του 
αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας, και τηρούνται µόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από το 
τµήµα Πωλήσεων της εταιρίας.
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων σας που αφορούν στοιχεία ταυτοποίησης, 
φορολογικά και επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της εκτέλεσης 
της σύµβασης & της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Όλα τα 
δεδοµένα σας τηρούνται µόνο για αυτούς τους σκοπούς και τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από τα 
αρµόδια τµήµατα  της εταιρίας (λογιστήριο & πωλήσεις).  
Ενδέχεται τα προσωπικά δεδοµένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω 
επεξεργασία µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς µάρκετινγκ, διαχείρισης δεδοµένων και τεχνικής 
υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσµευτεί συµβατικά απέναντί µας, ότι θα χρησιµοποιήσουν 
τα προσωπικά δεδοµένα µόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές 
πληροφορίες σε τρίτα µέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο 
νόµος.
Η εταιρία δεσµεύεται ότι δεν θα εµπορευθεί τα προσωπικά σας δεδοµένα διαθέτοντάς τα προς 
πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ µεταφέροντας /δηµοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή 
να τα χρησιµοποιήσει µε άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν 
την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά µου δεδοµένα;
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας στην εταιρεία µας (φόρµα Βιογραφικού) θεωρούµε εύλογο και αναγκαίο χρόνο 
διατήρησης των σχετικών δεδοµένων σας το διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Μετά την παρέλευση 
δώδεκα (12) µηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος µε το σύνολο 
των στοιχείων σας θα διαγράφεται.
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύµβασης και στην 
ενηµέρωσή σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων 
σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής εµπορικής λειτουργίας της εταιρίας.

Ποια είναι τα δικαιώµατά µου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών µου 
δεδοµένων;
Έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να µας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία 
επεξεργαζόµαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουµε, αν τα δίνουµε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς 

και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδοµένων µετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώµατα τα οποία έχετε βάσει της 
σχετικής νοµοθεσίας περιλαµβάνουν το δικαίωµα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και 
διόρθωση των δεδοµένων σας, την παύση ή/και περιορισµό της επεξεργασίας τους και τη 
διαγραφή τους από τα συστήµατα της εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόµου 
υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωµα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας.
Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώµατά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση 
στη διεύθυνση ……………………………... Για οποιοδήποτε θέµα έχετε σχετικά µε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα ή/ και για διευκρινήσεις, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπεύθυνη Προστασίας 
∆εδοµένων (“Data Protection Officer”) κα       , είτε τηλεφωνικώς 
στο     είτε µέσω e-mail, στη διεύθυνση …………………………….. Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται 
οι απαιτούµενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδοµένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται 
στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.
H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήµατά σας να απαντηθούν χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσµία 
µπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της 
πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς 
και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενηµερώνεστε εντός µηνός από την παραλαβή του 
αιτήµατος από Η εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτηµα µε ηλεκτρονικά µέσα, η απάντηση θα σας 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ 
έγγραφη επιστολή).
Σε περίπτωση κατά την οποία Η εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογηµένου διαστήµατος να 
ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώµατά σας ή Η εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδοµένων σας 
δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η εταιρία IMPROVEMED Ι.Κ.Ε δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και 
την εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, επενδύουµε χρόνο και 
πόρους για να προστατεύουµε την ιδιωτικότητά σας. 
Η εταιρία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα, σχεδιασµένα για την 
προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλµένη χρήση, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, 
αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεµιτή και νόµιµη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους.
Στην προσπάθειά µας αυτή βρισκόµαστε σε διαρκή διαδικασία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε 
να συµµορφωνόµαστε απολύτως µε το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νοµικό πλαίσιο και 
ιδίως µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων 679/2016 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής
Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε για τον τρόπο µε τον οποίο τα προσωπικά σας δεδοµένα 
συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και διαβιβάζονται, τα µέτρα ασφάλειας που 
λαµβάνουµε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, τους λόγους και το χρονικό 
διάστηµα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδοµένων που 
συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση 
αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε προσωπικά δεδοµένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδοµένων, όπως 
η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η 
µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή 
η καταστροφή.
Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήµατα και µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε 
κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νοµικού 
πλαισίου και σύµφωνα µε τυχόν µεταβολές στην κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων. Σας προτείνουµε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα ώστε να ενηµερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα;
Προσωπικά δεδοµένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο ή 
πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου µπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνοµα, αριθµός ταυτότητας, 
διεύθυνση κτλ). Τα δεδοµένα που αφορούν την υγεία (σωµατική ή ψυχική κατάσταση, λήψη 
ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συµπεριλαµβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδοµένα αλλά 
αποτελούν ειδική κατηγορία δεδοµένων. Η εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας 
δεδοµένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα, σε εξαιρετικές  
περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο µέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται 
από το νόµο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Τα προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγονται µε τους εξής τρόπους:
(α) µας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλεται το 
βιογραφικό σας σηµείωµα. Η διάθεση των προσωπικών δεδοµένων σας στο πλαίσιο της υποβολής 
βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην εταιρία λαµβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς 
καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική επεξεργασίας βιογραφικών.
(β) µας τα παρέχετε εσείς όταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή B2B & B2C για την ολοκλήρωση της 
παραγγελίας σας. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους µε 
τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό την προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης.
(γ) αυτόµατα µέσω του προγράµµατος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που 
χρησιµοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα µας www.improvemed.gr.
(δ) µας τα παρέχετε εσείς όταν συµπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρµες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο «e-mail», µε σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.improvemed.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών 
σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους µε τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό 
σκοπό της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της εταιρίας µας.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων 
σε προωθητικές ενέργειες µε στόχο την ενηµέρωσή σας για νέα προϊόντα, αυτή θα ζητείται ρητώς 
από εσάς και έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να την ανακαλέσετε.

Τι είδους προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται?
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαµβάνουν 
το όνοµά, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία του βιογραφικού σας σηµειώµατος  και γενικότερα τα 
στοιχεία επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
φορολογικά στοιχεία και του αριθµού τηλεφώνου) και οτιδήποτε άλλο περιγράφεται αναλυτικά 
στις αναρτηµένες πολιτικές της εταιρίας.
Πέραν των ανωτέρω δεδοµένων που µας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές 
πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα η διεύθυνση 
πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιµοποιούνται για την 
οµαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται µόνιµα στις υποδοµές µας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µας 
παρατίθενται στην Πολιτική Cookies. 

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από την 
Εταιρεία;
Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τρόπο θεµιτό και νόµιµο για σαφώς 
καθορισµένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδοµένα 
που επεξεργάζεται Η εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών 
αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τους 
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σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή µέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται 
σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα και για ποιον σκοπό; ∆ιαβιβάζονται σε 
τρίτους;
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εµπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του 
αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας, και τηρούνται µόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από το 
τµήµα Πωλήσεων της εταιρίας.
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων σας που αφορούν στοιχεία ταυτοποίησης, 
φορολογικά και επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της εκτέλεσης 
της σύµβασης & της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Όλα τα 
δεδοµένα σας τηρούνται µόνο για αυτούς τους σκοπούς και τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από τα 
αρµόδια τµήµατα  της εταιρίας (λογιστήριο & πωλήσεις).  
Ενδέχεται τα προσωπικά δεδοµένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω 
επεξεργασία µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς µάρκετινγκ, διαχείρισης δεδοµένων και τεχνικής 
υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσµευτεί συµβατικά απέναντί µας, ότι θα χρησιµοποιήσουν 
τα προσωπικά δεδοµένα µόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές 
πληροφορίες σε τρίτα µέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο 
νόµος.
Η εταιρία δεσµεύεται ότι δεν θα εµπορευθεί τα προσωπικά σας δεδοµένα διαθέτοντάς τα προς 
πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ µεταφέροντας /δηµοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή 
να τα χρησιµοποιήσει µε άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν 
την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά µου δεδοµένα;
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας στην εταιρεία µας (φόρµα Βιογραφικού) θεωρούµε εύλογο και αναγκαίο χρόνο 
διατήρησης των σχετικών δεδοµένων σας το διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Μετά την παρέλευση 
δώδεκα (12) µηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος µε το σύνολο 
των στοιχείων σας θα διαγράφεται.
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύµβασης και στην 
ενηµέρωσή σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων 
σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής εµπορικής λειτουργίας της εταιρίας.

Ποια είναι τα δικαιώµατά µου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών µου 
δεδοµένων;
Έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να µας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία 
επεξεργαζόµαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουµε, αν τα δίνουµε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς 

και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδοµένων µετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώµατα τα οποία έχετε βάσει της 
σχετικής νοµοθεσίας περιλαµβάνουν το δικαίωµα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και 
διόρθωση των δεδοµένων σας, την παύση ή/και περιορισµό της επεξεργασίας τους και τη 
διαγραφή τους από τα συστήµατα της εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόµου 
υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωµα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας.
Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώµατά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση 
στη διεύθυνση ……………………………... Για οποιοδήποτε θέµα έχετε σχετικά µε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα ή/ και για διευκρινήσεις, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπεύθυνη Προστασίας 
∆εδοµένων (“Data Protection Officer”) κα       , είτε τηλεφωνικώς 
στο     είτε µέσω e-mail, στη διεύθυνση …………………………….. Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται 
οι απαιτούµενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδοµένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται 
στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.
H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήµατά σας να απαντηθούν χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσµία 
µπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της 
πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς 
και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενηµερώνεστε εντός µηνός από την παραλαβή του 
αιτήµατος από Η εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτηµα µε ηλεκτρονικά µέσα, η απάντηση θα σας 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ 
έγγραφη επιστολή).
Σε περίπτωση κατά την οποία Η εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογηµένου διαστήµατος να 
ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώµατά σας ή Η εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδοµένων σας 
δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.



σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή µέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται 
σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα και για ποιον σκοπό; ∆ιαβιβάζονται σε 
τρίτους;
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και της επαγγελµατικής εµπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του 
αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας, και τηρούνται µόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από το 
τµήµα Πωλήσεων της εταιρίας.
Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων σας που αφορούν στοιχεία ταυτοποίησης, 
φορολογικά και επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της εκτέλεσης 
της σύµβασης & της ενηµέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Όλα τα 
δεδοµένα σας τηρούνται µόνο για αυτούς τους σκοπούς και τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από τα 
αρµόδια τµήµατα  της εταιρίας (λογιστήριο & πωλήσεις).  
Ενδέχεται τα προσωπικά δεδοµένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω 
επεξεργασία µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς µάρκετινγκ, διαχείρισης δεδοµένων και τεχνικής 
υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσµευτεί συµβατικά απέναντί µας, ότι θα χρησιµοποιήσουν 
τα προσωπικά δεδοµένα µόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές 
πληροφορίες σε τρίτα µέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο 
νόµος.
Η εταιρία δεσµεύεται ότι δεν θα εµπορευθεί τα προσωπικά σας δεδοµένα διαθέτοντάς τα προς 
πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ µεταφέροντας /δηµοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή 
να τα χρησιµοποιήσει µε άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν 
την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά µου δεδοµένα;
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας 
θέσης εργασίας στην εταιρεία µας (φόρµα Βιογραφικού) θεωρούµε εύλογο και αναγκαίο χρόνο 
διατήρησης των σχετικών δεδοµένων σας το διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Μετά την παρέλευση 
δώδεκα (12) µηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος µε το σύνολο 
των στοιχείων σας θα διαγράφεται.
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύµβασης και στην 
ενηµέρωσή σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων 
σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής εµπορικής λειτουργίας της εταιρίας.

Ποια είναι τα δικαιώµατά µου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών µου 
δεδοµένων;
Έχετε δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να µας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία 
επεξεργαζόµαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουµε, αν τα δίνουµε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς 

Eurotech Office 68 | 13th km Thessaloniki-Moudanion | Zip Code: 57001 | PO Box: 60-364
info@improvemed.gr | http://www.improvemed.gr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδοµένων µετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώµατα τα οποία έχετε βάσει της 
σχετικής νοµοθεσίας περιλαµβάνουν το δικαίωµα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και 
διόρθωση των δεδοµένων σας, την παύση ή/και περιορισµό της επεξεργασίας τους και τη 
διαγραφή τους από τα συστήµατα της εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόµου 
υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωµα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας.
Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώµατά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση 
στη διεύθυνση ……………………………... Για οποιοδήποτε θέµα έχετε σχετικά µε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα ή/ και για διευκρινήσεις, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπεύθυνη Προστασίας 
∆εδοµένων (“Data Protection Officer”) κα       , είτε τηλεφωνικώς 
στο     είτε µέσω e-mail, στη διεύθυνση …………………………….. Κάθε αίτηµα που υποβάλλεται 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται 
οι απαιτούµενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδοµένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται 
στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.
H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήµατά σας να απαντηθούν χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσµία 
µπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της 
πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς 
και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενηµερώνεστε εντός µηνός από την παραλαβή του 
αιτήµατος από Η εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτηµα µε ηλεκτρονικά µέσα, η απάντηση θα σας 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ 
έγγραφη επιστολή).
Σε περίπτωση κατά την οποία Η εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογηµένου διαστήµατος να 
ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώµατά σας ή Η εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδοµένων σας 
δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.


