Πολιτική Δεδοµένων
1. Εισαγωγή
Με την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
(«Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση
(εφεξής αναφεροµένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών σας δεδοµένων.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων
Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων
σύµφωνα µε την έννοια του δικαίου και της νοµοθεσίας περί προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι η:
Elysee Irrigation Ltd
Πενταδακτύλου 5,
2643, Βιοµηχανικη Περιοχη Εργατων Λευκωσία
Tηλέφωνο: +357 22455000
E-mail: info@elysee.com.cy

3. Συλλογή/χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων
Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Η Elysee Irrigation δεν συλλέγει
προσωπικά σας δεδοµένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά (π.χ. όταν κάνετε εγγραφή για
να λαµβάνετε Newsletter µέσω email, µηνύµατα στο κινητό σας τηλέφωνο, συµµετέχετε σε
διαγωνισµούς, παραγγέλνετε προϊόντα ή υπηρεσίες ή ζητάτε πληροφορίες) και για συγκεκριµένο
σκοπό (π.χ. αποστολή Newsletter/µηνυµάτων, για να απαντήσουµε στις ερωτήσεις σας, να
ικανοποιήσουµε τα αιτήµατά σας ή να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τα αποτελέσµατα ενός
διαγωνισµού, για να σας παραδώσουµε/τοποθετήσουµε κάποιο προϊόν) και εφόσον έχετε δώσει την
συγκατάθεση σας για την χρήση τους. Η Elysee Irrigation ζητάει και λαµβάνει από εσάς µόνο τα
δεδοµένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον
δόθηκαν και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν
συλλεχθεί.
Τα δεδοµένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εµάς µόνο για όσο χρονικό
διάστηµα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο µας έχετε κοινοποιήσει τα
δεδοµένα σας και σε συµµόρφωση µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις.
Αν µας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων για
σκοπούς marketing (εγγραφή στο Newsletter της Elysee Irrigation ή για την αποστολή µηνυµάτων
στο κινητό σας τηλέφωνο), θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας για αυτόν τον σκοπό µέχρις ότου

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (i) µέσω του ειδικού συνδέσµου Un-subscribe στο τέλος κάθε
Newsletter ή (ii) µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος e-mail marketing@elysee.com.cy

4. Διαβίβαση δεδοµένων
Ενδέχεται η Elysee Irrigation να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε άλλες
εταιρείες του οµίλου διεθνώς αλλά και σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για περαιτέρω
επεξεργασία (π.χ. για την αποστολή προϊόντων ή για την αποστολή Newsletter της Elysee Irrigation
η για τη διενέργεια διαγωνισµών) ή προς συντήρηση/υποστήριξη των πληροφοριακών µας
συστηµάτων.
Η Elysee Irrigation δεσµεύει συµβατικά τα εν λόγω τρίτα µέρη να προβαίνουν στην επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και σε συµµόρφωση µε τους
δεσµευτικούς εταιρικούς κανόνες, την παρούσα Πολιτική για την διαχείριση/προστασία
προσωπικών δεδοµένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νοµοθεσία και νοµολογία περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων.
Η Elysee Irrigation εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των
προσωπικών σας δεδοµένων σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για
οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά µόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείµενη
νοµοθεσία ή είναι απαιτητό από δηµόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

5. Διόρθωση, διαγραφή, περιορισµός επεξεργασίας ή φορητότητα δεδοµένων

Προκειµένου να διαπιστώσετε αν τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι ακριβή και επικαιροποιηµένα ή
προκειµένου να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισµό επεξεργασίας αυτών ή ένα αντίγραφο
των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να στείλετε το αίτηµά σας µε email στη διεύθυνση
marketing@elysee.com.cy

6. Ασφάλεια δεδοµένων
Η Elysee Irrigation δεσµεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων από
απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Για τo σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και
οργανωτικών µέτρων τα οποία βελτιώνονται συνεχώς.
Η Elysee Irrigation κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής.
Παρακαλούµε να ανατρέχετε πάντα στην παρούσα Πολιτική, για να ενηµερώνεστε για την τρέχουσα
έκδοσή της, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενηµερώσεις.
H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδοµένων εφαρµόστηκε στις 25/05/2018.

8. Επικοινωνία/Παράπονα
Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες ή αν ανησυχείτε για τον τρόπο που
η Elysee Irrigation χρησιµοποιεί τα προσωπικά σας δεδοµένα, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της Elysee Irrigation ταχυδροµικά στη διεύθυνση
που αναγράφεται στο άρθρο της Πολιτικής αυτής ή µε email στη
διεύθυνση marketing@elysee.com.cy

