Πολιτική προστασίας δεδομένων
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων πληροφόρησης (άρθρο 13 επόμενα του ΓΚΠΔ), σάς ενημερώνουμε ως χρήστες
για το ποια δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και σε ποια
νομική βάση συμβαίνει αυτό. Επιπλέον λαμβάνετε πληροφορίες για το πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας
σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο και ποια δικαιώματα έχετε απέναντι σε εμάς και την αρμόδια εποπτική
αρχή.

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο
Όμιλος Simba Dickie,
αποτελούμενος από τις εταιρείες που παρατίθενται στο παράρτημα.
2. Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων του ομίλου Simba Dickie
Κύριος Volkhard Wacker (όμιλος επιχειρήσεων)
Κυρία Petra Müller (Burghaslach)
Κύριος Norbert Pillmann (Sonneberg)
Μπορείτε να επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας την παρακάτω
διεύθυνση email:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρήση του ιστοτόπου μας για πληροφόρηση
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής υπόκεινται σε επεξεργασία, με τη
σειρά με την οποία συλλέγονται αυτόματα από το σύστημά μας.
Τα παρακάτω αρχεία καταγραφής υπόκεινται αυτόματα σε επεξεργασία:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Διεύθυνση IP του υπολογιστή από τον οποίο συνδέεστε στον ιστότοπο
Τύπος του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο
Λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του
Περιβάλλον λειτουργικού συστήματος
Σελίδες που επισκεφθήκατε
Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης
Διαφορά ζώνης ώρας ως προς τη Μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
Κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης http
Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων
Ιστοσελίδα αναφοράς

Τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς ανωνυμοποίησης αποτελεί το άρθρο 6 (1)
στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

4. Φόρμα επικοινωνίας
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, για να κάνετε για
παράδειγμα σχόλια ή ερωτήσεις. Κατά τη χρήση αυτής της δυνατότητας διαβιβάζετε σε εμάς τα παρακάτω
δεδομένα:
·
·
·
·

Διεύθυνση email (για να επικοινωνήσουμε μαζί σας)
Όνομα και επίθετο (για την αποφυγή κατάχρησης)
Μήνυμα και θέμα
Αριθμό τηλεφώνου (προαιρετικά)

Εκτός από τα δεδομένα που μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς, αποθηκεύουμε τη χρονική στιγμή (ημερομηνία
και ώρα) της διαβίβασης των δεδομένων σας σε εμάς, καθώς και τη διεύθυνση IP. Η επεξεργασία αυτών των
δεδομένων ανταποκρίνεται στο έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ) για τη διασφάλιση της
ασφάλειας των συστημάτων μας και την αντιμετώπιση της κατάχρησης. Τα δεδομένα αυτά, τα οποία
συλλέγουμε επιπλέον κατά την επικοινωνία, διαγράφονται, όταν δε χρειάζονται πλέον, το αργότερο μόλις το
αίτημα της επικοινωνίας σας έχει ικανοποιηθεί πλήρως.
Με την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Τα
δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της συνομιλίας
μαζί σας και εφόσον το αίτημα της επικοινωνίας σας έχει ικανοποιηθεί πλήρως.
Εάν μέσω του ιστοτόπου συνάψετε μια σύμβαση μαζί μας, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για να
ικανοποιήσουμε συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις) (άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ).
5. Επικοινωνία μέσω email
Φυσικά, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email. Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που διαβιβάζετε μέσω email αποθηκεύονται από εμάς. Τα δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους.
Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας και διαγράφονται
μόλις ικανοποιηθεί ο σκοπός της επικοινωνίας.
Εάν θέλετε να συνάψετε μια σύμβαση μαζί μας μέσω email (π.χ. μια παραγγελία), πρόσθετη νομική βάση για
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί το άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα
αυτά αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον,
αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για να ικανοποιήσουμε συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις (π.χ.
φορολογικές υποχρεώσεις).
Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνοντάς μας σχετικά μέσω email στη διεύθυνση datenschutz@simbadickie.com. Σε αυτήν την περίπτωση διαγράφονται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της συνομιλίας
και η συνέχιση της συνομιλίας δεν είναι πλέον δυνατή.
6. Ενημερωτικό δελτίο
Στον ιστότοπό μας παρέχουμε τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο. Για τον σκοπό
αυτό χρειαζόμαστε εκτός από τη διεύθυνση email σας και τη δήλωση συγκατάθεσής σας. Με την υποβολή της
εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς.

Άλλα στοιχεία, π.χ. το όνομά σας, είναι προαιρετικά και χρησιμεύουν για την προσωπική προσφώνηση.
Το ενημερωτικό δελτίο σάς αποστέλλεται μόνο εφόσον έχετε επιβεβαιώσει την εγγραφή σας μέσω email, το
οποίο σας αποστέλλεται για τον σκοπό αυτό, μέσω των σχετικών συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να
διασφαλίσουμε ότι η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο έχει γίνει όντως από εσάς.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο αποθηκεύουμε την ημερομηνία και την ώρα
της διαβίβασης των δεδομένων σας, καθώς και τη διεύθυνση IP. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων
ανταποκρίνεται στο έννομο συμφέρον μας κατά το άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ, για τη διασφάλιση της ασφάλειας
των συστημάτων μας και την αντιμετώπιση κατάχρησης.
Τα δεδομένα σας δε διαβιβάζονται σε τρίτους και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά στο πλαίσιο της
αποστολής των ενημερωτικών δελτίων.
Τα δεδομένα σας και η διεύθυνση email αποθηκεύονται μόνο για το χρονικό διάστημα της ενεργής
συνδρομής του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεσή σας. Τα επιπλέον δεδομένα
που συλλέγουμε αυτόματα κατά την εγγραφή σας (διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα), διαγράφονται
αργότερα, όταν λήξει η συνδρομή του ενημερωτικού δελτίου.
Δυνατότητα εναντίωσης / διακοπή συνδρομής ενημερωτικού δελτίου
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε ή να ακυρώσετε τη συνδρομή του ενημερωτικού μας δελτίου. Ο
σχετικός σύνδεσμος υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό μας δελτίο. Με τον τρόπο αυτό ανακαλείτε τη
συγκατάθεσή σας ή αντιτίθεστε στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό της αποστολής του
ενημερωτικού δελτίου.

7. Cookies
Λάβετε υπόψη σας την ακόλουθη υπόδειξη: Μπορείτε να επιλέξετε να μην αποθηκεύονται
καθόλου cookies στον υπολογιστή σας ή να επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο συγκεκριμένων
cookies. Η επιλογή μπορεί να γίνει στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Εκεί μπορείτε
επίσης να δείτε και να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookies.
Εάν αποκλείσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες του
ιστοτόπου μας.
Στο ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία στέλνονται,
στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, από το διακομιστή μας στο πρόγραμμα
περιήγησής σας και διατηρούνται στον υπολογιστή σας για μεταγενέστερη ανάκληση. Συνεπώς,
μέσω ενός cookie μπορεί να αναγνωριστεί το πρόγραμμα περιήγησής σας, όταν επισκέπτεσθε εκ
νέου τον ιστότοπο.
α. Δικά μας cookies
Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies για να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.
Ορισμένα στοιχεία των ιστοσελίδων μας απαιτούν να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης εκ
νέου μετά από κάποια αλλαγή σελίδας.
Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε cookies, τα οποία χρησιμοποιούμε στον
ιστότοπό μας για να διασφαλίζουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και των
προσφερόμενων υπηρεσιών, νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ.

Δυνατότητα εναντίωσης και κατάργησης
Όπως γνωστοποιήθηκε στην εισαγωγή αυτής της ενότητας, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο
πρόγραμμα περιήγησής σας μπορείτε να επιτρέψετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση cookies. Τα
cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορούν να διαγραφούν
ανά πάσα στιγμή. Εάν τα cookies περιοριστούν ή απενεργοποιηθούν για τον ιστότοπό μας,
ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες του οι λειτουργίες.
β. Ξένα cookies (cookies τρίτων / cookies τρίτων παρόχων):
Στο ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies τρίτων παρόχων». Αυτό σημαίνει ότι στο
πλαίσιο της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας διαβιβάζονται δεδομένα από το πρόγραμμα
περιήγησής σας στο διακομιστή του τρίτου παρόχου και αποθηκεύονται εκεί.
αα. Google Analytics
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιείται η υπηρεσία ανάλυσης Google Analytics της Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (στο εξής: «Google Analytics»).

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύουν τις παρακάτω
πληροφορίες:
·
·
·
·
·
·

Τύπος του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο
Έκδοση του προγράμματος περιήγησης
Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
Ιστοσελίδα αναφοράς (η ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως)
Η συντομευμένη διεύθυνση IP σας
Ώρα του αιτήματος στο διακομιστή

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία της υπηρεσίας Google Analytics για να ανωνυμοποιήσουμε τη
διεύθυνση IP πριν από την αποθήκευση ή την επεξεργασία. Η διεύθυνση IP συντομεύεται κατά
κανόνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του ΕΟΧ και στη συνέχεια διαβιβάζεται σε διακομιστή της
Google στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία των πληροφοριών σας πραγματοποιείται με ψευδώνυμο και εμείς
δεν τις συνδυάζουμε με άλλα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο για στατιστικούς λόγους,
προκειμένου να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
Επιπλέον μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από τα cookies και
σχετίζονται με τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπο (συμπεριλ. της διεύθυνσης IP σας) από την
Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και
εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω
σύνδεσμο (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies της Google απευθείας από τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησης ή να εμποδίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, κάνοντας κλικ
στον παρακάτω σύνδεσμο και επιλέγοντας «Opt out» (άρνηση): Κάντε κλικ σε αυτόν το

σύνδεσμο. Κατά τη διαδικασία αυτή αποθηκεύεται ένα «cookie άρνησης», το οποίο εμποδίζει τη
συλλογή των δεδομένων χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Πολιτική Απορρήτου της Google βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://policies.google.com/privacy?hl=el.

ββ. Matomo (πρώην Piwik)
Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας την υπηρεσία ανάλυσης ανοικτού κώδικα Matomo
(matomo.org). Με την ανάλυση μπορούμε να εξακριβώσουμε πόσα άτομα επισκέφθηκαν τον
ιστότοπό μας.
Το λογισμικό Matomo ανωνυμοποιεί τις διευθύνσεις IP πριν από την αποθήκευσή τους. Η
επεξεργασία των πληροφοριών σας (για λόγους ανωνυμοποίησης) πραγματοποιείται με
ψευδώνυμο και εμείς δεν τις συνδυάζουμε με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο για στατιστικούς λόγους,
προκειμένου να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies του λογισμικού Matomo απευθείας από τις
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.
8. Λοιπά περιεχόμενα τρίτων, τα οποία φιλοξενούνται στον ιστότοπό μας
YouTube
Για να γίνει πιο ελκυστικός ο ιστότοπός μας, ενσωματώνουμε βίντεο από το Youtube της Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (στο εξής: «YouTube»). Χρησιμοποιούμε τη διευρυμένη
λειτουργία προστασίας δεδομένων[AH6], ώστε οι πληροφορίες σχετικά με εσάς να είναι διαθέσιμες στο
YouTube, μόνο εφόσον ενεργοποιήσετε εσείς το βίντεο, κάνοντας κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής του.
Όταν ενεργοποιείτε το βίντεο, το YouTube χρησιμοποιεί cookies, για να συλλέξει πληροφορίες για σκοπούς
ανάλυσης αλλά και για τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη. Τα δεδομένα, σύμφωνα με το YouTube,
υπόκεινται σε επεξεργασία ψευδωνυμοποιημένα. Εάν ωστόσο βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
στο Google ή το YouTube, τα δεδομένα ενδέχεται να συνδεθούν απευθείας με τον λογαριασμό σας στο
YouTube.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, καθώς και για τη διάρκεια αποθήκευσης
των δεδομένων σας στο YouTube υπάρχουν στις οδηγίες προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση:
https://policies.google.com/privacy?hl=el.
Νομική βάση για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας YouTube στον ιστότοπό μας και συνεπώς για τη σχετική
επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ.
Κοινωνικά δίκτυα – Facebook
Οι ιστότοποί μας παρέχουν τις λεγόμενες «προσθήκες κοινωνικών δικτύων» του κοινωνικού δικτύου Facebook
(Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Εταιρικό τηλέφωνο: 650-618-7714).

Αυτές τις προσθήκες τις αναγνωρίζετε από το λογότυπο του Facebook ή από το κουμπί «Μου αρέσει»
(σύμβολο αντίχειρα προς τα επάνω).
Μια επισκόπηση των προσθηκών του Facebook υπάρχει στη διεύθυνση:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Εάν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας καλέσετε μια τέτοια προσθήκη, δημιουργείται μια σύνδεση με
τους διακομιστές του Facebook και διαβιβάζονται δεδομένα στο Facebook, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί.
Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του αν είστε μέλος του Facebook ή όχι.
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο το είδος και το εύρος,
ούτε και τη χρήση των διαβιβαζομένων δεδομένων στο Facebook. Επίσης δε διαθέτουμε καμία πληροφορία
σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.
Εάν εσείς, ως χρήστης του Facebook, βρίσκεστε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας συνδεδεμένοι στο
Facebook, δεδομένα σας θα προστεθούν στο προφίλ σας στο Facebook. Εάν θέλετε να αποφύγετε μια τέτοια
μεταφορά δεδομένων
θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού να επισκεφθείτε τους ιστοτόπους μας.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από το Facebook υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Νομική βάση για τη χρήση των προσθηκών αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.
9. Δεδομένα υποψήφιων συνεργατών
Στον ιστότοπό μας ενημερώνουμε σχετικά με κενές θέσεις εργασίας στην ομάδα μας και μπορείτε να μας
στείλετε την αίτησή σας μέσω email. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι η αίτησή σας ελέγχεται από τους συνεργάτες μας, που είναι αρμόδιοι για την
προεπιλογή. Τα δεδομένα σας δε διαβιβάζονται σε τρίτους και δε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για
άλλους σκοπούς.
Σε περίπτωση απόρριψης, τα δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως. Σε περίπτωση έννομου συμφέροντος για
την αίτησή σας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών, εκτός αν μας δώσετε τη
συγκατάθεσή σας ώστε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα της αίτησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον απαιτηθεί, μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος.
Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το άρθρο 26 του γερμανικού ομοσπονδιακού
νόμου προστασίας δεδομένων (BDSG), καθώς και το άρθρο 88 του ΓΚΠΔ.
10. Τα δικαιώματά σας
Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποτελείτε «υποκείμενο των δεδομένων» κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.
Κατά συνέπεια, διαθέτετε τα παρακάτω δικαιώματα:
α.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε δικά σας δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Εφόσον επεξεργαζόμαστε δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις
παρακάτω πληροφορίες:

·
·
·

Στους σκοπούς της επεξεργασίας·
στις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υπόκεινται σε επεξεργασία·
στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς
οργανισμούς·
·
εφόσον είναι δυνατό, το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας,
ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα·
·
την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν ή του περιορισμού της επεξεργασίας από εμάς ή
του δικαιώματος εναντίωσης σε αυτή την επεξεργασία·
·
την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
·
εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεχθεί απευθείας από εσάς, όλες οι διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων·
·
την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά
το άρθρο 22
(1) και (4) του ΓΚΠΔ και –τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις– σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη
λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω
επεξεργασίας.
Αν τα δεδομένα σας έχουν διαβιβαστεί σε διεθνή οργανισμό ή σε τρίτη χώρα έχετε επίσης το δικαίωμα να
ζητήσετε πληροφορίες για το αν υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις κατά το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σε σχέση με
τη διαβίβαση.
β.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης και/ή συμπλήρωσης των δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς,
εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τη διόρθωση ή τη
συμπλήρωση.
γ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
·
Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα για χρονικό διάστημα,
το οποίο μας επιτρέπει
να ελέγξουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
·
Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και αντί αυτής ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
·
Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, εσείς
ωστόσο τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων, ή
·
Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ, εν αναμονή
της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων σας.
δ.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τα διαγράψουμε αμέσως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας,
εφόσον έχουμε τέτοια υποχρέωση. Αυτό ισχύει όταν ικανοποιείται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
·
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς, για τους οποίους
συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
κατά άλλο τρόπο.

·
ή

Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία κατά το άρθρο 6 (1) στοιχείο α

το άρθρο 9
(2) στοιχείο α του ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την
επεξεργασία.
·
Αντιτάσσεστε σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν
επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή αντιτάσσεστε σύμφωνα με το άρθρο 21 (2) του
ΓΚΠΔ
στην επεξεργασία.
·
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία.
·
Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση μιας νομικής
υποχρέωσης
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, με το οποίο συμμορφωνόμαστε.
·
Τα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της
κοινωνίας των πληροφοριών κατά το άρθρο 8 (1) του ΓΚΠΔ.
Εάν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και οφείλουμε να τα διαγράψουμε,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, μεταξύ άλλων και
τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τεχνολογίες και το κόστος υλοποίησης, ώστε να
ενημερώσουμε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει ωστόσο, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους
(εξαιρέσεις):
·
·

Για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.
Για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης
ή κράτους μέλους, με το οποίο συμμορφωνόμαστε, ή για την εκπλήρωση
καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, που
μας έχει ανατεθεί.
·
Για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9
(2) στοιχεία η και θ και το άρθρο 9 (3) του ΓΚΠΔ.
·
Για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής
έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 (1) του ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που
αναφέρθηκε στο (1)
καθιστά κατά πάσα πιθανότητα αδύνατη την επίτευξη των στόχων της εν λόγω επεξεργασίας
ή την περιορίζει σημαντικά, ή
·
για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
ε.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού απέναντί μας, έχουμε υποχρέωση να
ανακοινώσουμε σε όλους τους αποδέκτες, στους οποίους έχουμε παραχωρήσει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός εάν
αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

στ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που μας παραχωρήσατε, σε δομημένο,
κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα αυτά τα
δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την ακόλουθη προϋπόθεση:

(1) Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση κατά το άρθρο 6 (1) στοιχείο α ή το άρθρο 9 (2) στοιχείο α του
ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση κατά το άρθρο 6 (1) στοιχείο β και
(2) η επεξεργασία διενεργείται με χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
Έχετε το δικαίωμα να διασφαλίσετε ότι θα διαβιβάσουμε αμέσως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σε άλλο υπεύθυνο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν επηρεάζονται με αυτόν τον τρόπο οι
ελευθερίες και
τα δικαιώματα άλλων ατόμων.
Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν ισχύει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την
άσκηση ενός καθήκοντος που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας
έχει ανατεθεί.
ζ.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα
στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 (1) στοιχείο
ε ή στ του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ που αναφέρεται σε αυτές τις διατάξεις.
Μετά από εναντίωση σταματάμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε
επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να κάνουμε άμεση διαφήμιση, έχετε το δικαίωμα
να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία για τους σκοπούς τέτοιου είδους διαφήμισης. Αυτό
ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ, εάν συνδέεται με την άμεση διαφήμιση.
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, θα
σταματήσουμε την επεξεργασία τους για τέτοιους σκοπούς.
η.

Δικαίωμα ανάκλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 (3) του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή
σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν ακυρώνει αναδρομικά τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
θ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης
διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ιδίως στο
κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης
παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά γίνεται
κατά παράβαση του ΓΚΠΔ.
Μια επισκόπηση των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων κάθε χώρας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Επικαιρότητα των παρουσών διατάξεων προστασίας δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή
με μελλοντική ισχύ.

Έκδοση: 25 Μαΐου 2018.
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-

Simba Dickie Vertriebs GmbH

-

BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG

-

Noris Spiele Georg Reulein GmbH & Co. KG

-

Heros GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
90765 Fürth, Γερμανία
Τηλέφωνο:
+49 (0) 911-9765-0
Φαξ:
+49 (0) 911-9765-120
-

Simba Toys Espana S.L.
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Simba Smoby Toys UK Ltd.
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Animaccord
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Kid E Media Sweden AB
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-
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-
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