Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
(Privacy Policy)
Το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών σε εφαρμογή του νέου
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), προσαρμόστηκε και τηρεί πιστά όσα
αναφέρει ο GDPR ο οποίος καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται,
αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και
κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε. Στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής
ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων, για κάθε συνεργάτη ή υποψήφιο για πιστοποίηση ή
εκπαίδευση ή προμηθευτή ή για οποιονδήποτε επικοινώνησε με το Ινστιτούτο του αναγνωρίζουμε ρητά
και ανεπιφύλακτα του αναγνωρίζει κάθε δικαίωμα για:
Δικαίωμα στη λήθη: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του και ο
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να
ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδημοσιεύσει ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους.
Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Ο χρήστης θα έχει περισσότερη και σαφέστερη
ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων του για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης
σε αυτά.
Δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη
διόρθωση ανακριβών στοιχείων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην
επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση
«προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων
Δικαίωμα Εναντίωσης
Δικαίωμα σε μη αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτισης προφίλ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι τα ανωτέρω δικαιώματα των υποκειμένων συνεπάγονται υποχρεώσεις για
τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον εκτελών την επεξεργασία. Ακόμα
αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων,
γι’ αυτό εάν θεωρείτε ότι με την παρούσα πολιτική δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε
αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.scisce@eu ή μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124
Μαρούσι, 16/05/2018
Εκ μέρους της Γ.Σ.,

Ο Διαχειριστής,
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος

