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Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τα Άρθρα 14 του ΓΚΠΔ 

 

Εισαγωγή 

Η ENGEL AUSTRIA GmbH αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τους κανόνες προστασίας δεδομένων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φροντίζει για την τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

Συνεπώς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και 
διαβιβάζονται, μόνο εφόσον υφίσταται η αντίστοιχη νομική βάση (Άρθρο 6 ΓΚΠΔ), και κατά τη 
συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση τηρούνται αυστηρά οι κανόνες περί επεξεργασίας των 
δεδομένων (Άρθρο 5 ΓΚΠΔ). 

Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν τη βάση αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων 
των υποκειμένων των δεδομένων ως ορίζονται από τον ΓΚΠΔ. 

 

1. Ταυτότητα των υπευθύνων 

Η ENGEL AUSTRIA GmbH αποφασίζει για το σκοπό και το μέσο της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η ENGEL 
AUSTRIA GmbH με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Αυστρία 

 

Tηλ.: +43 50 620-0  

Φαξ: +43 50 620-3009  

E-Mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις της ENGEL παγκοσμίως (του ομίλου ENGEL) είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση 

Η ENGEL AUSTRIA GmbH επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την 
επεξεργασία έργων, την εκτέλεση συμβάσεων, όπως και την άσκηση νομικών υποχρεώσεων 
φύλαξης δεδομένων. Επίσης πραγματοποιούνται στάδια επεξεργασίας με σκοπό την εκτέλεση 
διαδικασιών καταγραφής και νομιμοποίησης.  

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και ενδεχομένως 
διαβιβάζονται από την ENGEL AUSTRIA GmbH με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των 
δεδομένων. Επιπρόσθετος νομικός λόγος είναι ο κύριος σκοπός επεξεργασίας της εκτέλεσης 
σύμβασης. Αντιστοίχως, ιδιαίτερα για τη μεταβίβαση δεδομένων εντός του Ομίλου ENGEL, 
ισχύει και έννομο συμφέρον.       
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3. Αποδέκτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εφόσον το απαιτούν οι σκοποί επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαβιβάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εταιρείες και εκπροσώπους του Ομίλου 
ENGEL.  

 

4. Διαβίβαση σε τρίτα κράτη 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτα κράτη) 
αποκλειστικά σε εταιρείες και εκπροσώπους του Ομίλου ENGEL που είναι εγκατεστημένοι εκεί 
με σκοπό την επεξεργασία ανάθεσης έργου και εκτέλεση σύμβασης.  

Για την αναγκαία διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες και εκπροσώπους του Ομίλου ENGEL που 
έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει μια απόφαση περί επάρκειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εφαρμόζονται κατάλληλες νομικές εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. 

Ανεξάρτητα από το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων εντός του Ομίλου ENGEL και 
τη σαφή δέσμευσή του ως προς τις διατάξεις προστασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ, για τη 
διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα κράτη είναι απαραίτητη η προηγούμενη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

 

5. Κατηγορίες δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 
περιλαμβάνουν 

- Στοιχεία ονόματος 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση 

- Στοιχεία επικοινωνίας 

- Επάγγελμα. 

 

6. Διάρκεια της αποθήκευσης 

Σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού αποθήκευσης η ENGEL AUSTRIA GmbH αποθηκεύει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη χρονική διάρκεια που ορίζει ο νόμος σχετικά με τους 
επιτρεπόμενους χρόνους φύλαξης. Σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις ισχύει μια 
βασική διάρκεια αποθήκευσης επταετίας από τη λήξη της εργασιακής σχέσης βάσει σύμβασης.  

Πέρα από τις νόμιμες προθεσμίες φύλαξης, αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων 
αξιώσεων ιδιαιτέρως σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 3 e του ΓΚΠΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 3 από 3 
 

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων 

Για την προστασία των συμφερόντων τους ισχύουν για τα υποκείμενα των δεδομένων 

- Το δικαίωμα πρόσβασης 

- Το δικαίωμα διόρθωσης 

- Το δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη») 

- Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

- Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 

- Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

- Το δικαίωμα γνωστοποίησης της διόρθωσης/διαγραφής εφόσον αυτό είναι δυνατό, όπως 
και 

- Το δικαίωμα εξέτασης από ανθρώπους πλήρως αυτοματοποιημένων αποφάσεων 

 

8. Δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη 
συναίνεσή τους σε μεμονωμένες ή όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας. Οι επεξεργασίες που 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκληση δεν θίγονται από αυτήν.  

 

 

 

9. Δικαίωμα καταγγελίας σε μια εποπτική αρχή 

Αν ένα υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχει το δικαίωμα να το 
καταγγείλει στην ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, 
Αμπελόκηποι, Αθήνα, όπως και σε λοιπές εθνικές εποπτικές αρχές ενός κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

10. Πηγή των δεδομένων υπό επεξεργασία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό επεξεργασία προέρχονται από επίσημα 
προσβάσιμες πηγές, όπως συγκεκριμένα επίσημα μητρώα (μητρώο επιχειρήσεων, 
κτηματολόγιο), ή τράπεζες δεδομένων και πηγές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ή πάλι 
νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να διαβιβάσουν δεδομένα στην ENGEL AUSTRIA GmbH.  

  


