ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η εταιρεία ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική
νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα
τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:
Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που
μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι
πληροφορίες αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον
ταχυδρομικό κώδικα, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό) και τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντα.
Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Πάροχο (Εκτελών την
Επεξεργασία), ο οποίος επεξεργάζεται το σύνολο των ως άνω ΔΠΧ για λογαριασμό της
Εταιρείας, μετά τη διενέργεια της κλήρωσης και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου. Επιπλέον, μέσω του
ανωτέρω email, θα ζητηθεί από τους νικητές του διαγωνισμού η συγκατάθεσή τους,
προκειμένου το ονοματεπώνυμό τους να δημοσιευθεί στην σελίδα της εταιρείας στο
Facebook.
Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α ΔΠΧ υφίστανται επεξεργασία
αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια του διαγωνισμού και συγκεκριμένα για την
ενημέρωση των νικητών από τον Πάροχο και την αποστολή των δώρων σε αυτούς από
την Εταιρεία.
Γ. Αποθήκευση και Διαβίβαση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α ΔΠΧ αποθηκεύονται σε
διακομιστή της εταιρίας Hetzner στη Γερμανία, στον οποίο ο Πάροχος έχει
αποκλειστική χρήση και διαχείριση.
Παράλληλα, τα ως άνω ΔΠΧ τηρούνται και στα πληροφοριακά συστήματα της
Εταιρείας, αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την
προστασία τους. Η αποστολή των Δώρων θα γίνεται από την Εταιρεία μέσω υπηρεσίας
ταχυμεταφορών (courier). Κατά το χρόνο παράδοσης δύναται να ζητηθεί η επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου.
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι δύο χρόνια από τη λήξη του διαγωνισμού, για την
περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή
κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.
Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή
όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα

πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης
αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα
διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των
δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα
διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των
δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση
παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως
αποτέλεσμα να τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την
επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.
Η Eταιρεία και ο Πάροχος θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και
ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία των ΔΠΧ σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική
νομοθεσία, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@optima.gr.

