
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΕΚΜΕ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ,  ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  το διακριτικό  τίτλο «ΕΚΜΕ Α.Ε.»,  με  ΑΦΜ
094489962 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038333805000, που εδρεύει στην Διαβατά Δήμου Δέλτα
Θεσσαλονίκης,  Σοφίας  Βέμπο  6,  Τ.Κ.  57008,   σέβεται  και  προστατεύει  τα  Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: Δεδομένα) των επισκεπτών του ιστοτόπου της, πιθανών
πελατών,  πελατών,  προμηθευτών,  συνεργατών,  εργαζομένων  της,  καθώς  και  κάθε
προσώπου, του οποίου δεδομένα τυχόν περιέρχονται σε γνώση της κατά την άσκηση της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την διεκπεραίωση των συναλλαγών της. Προς το
σκοπό αυτό δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σε συμμόρφωση με
τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.)  679/2016 και
τηρώντας το σύνολο της ανά πάσα στιγμή ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν
συλλογή  και  επεξεργασία  των  προσωπικών  σας  δεδομένων  και  διασφαλίζουμε  την
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά από εσάς τους ίδιους κατά την με οποιοδήποτε
τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία, στο πλαίσιο σύμβασης, συναλλαγής, διαπραγμάτευσης και
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε είδους συνεργασία ή/και από δημόσια προσβάσιμες
πηγές.

Δεν συλλέγουμε δεδομένα σας από ή μέσω τρίτων προσώπων.

Η  ΕΚΜΕ  συλλέγει,  καταχωρεί  και  επεξεργάζεται  διαφορετικούς  τύπους  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 Προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας,
διεύθυνση  email,   αντίγραφο  δελτίου  ταυτότητας,  διαβατηρίου  (ή  άλλου
αντίστοιχου  νομιμοποιητικού  εγγράφου  ταυτοποίησης  προσωπικών  στοιχείων),
οικονομικά  στοιχεία,  στοιχεία  τιμολόγησης,   τα  οποία  παρέχετε  εσείς  οι  ίδιοι,
τηλεφωνικώς,  με  ηλεκτρονική  αλληλογραφία  ή/και  εγγράφως  και  δύνανται  να
προκύπτουν από τη μεταξύ ημών σύμβαση και την εκτέλεση αυτής. 

Η ΕΚΜΕ υποχρεούται να τηρεί  έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις,  αιτήσεις  και
λοιπή  αλληλογραφία)  για  όσο  διάστημα  βρίσκεται  σε  ισχύ  η  συμβατική  σχέση,  η
συνεργασία  ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες από την ΕΚΜΕ και επιπλέον για όσο χρόνο
προβλέπεται  ειδικά στο νόμο,  που είναι  μέχρι  τη συμπλήρωση του χρόνου της γενικής
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παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από τη
λήξη της σχετικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης
βρίσκεται  σε  εκκρεμότητα  αίτημα  επίλυσης  διαφοράς  ενώπιον  αρμόδιας  διοικητικής,
δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η ΕΚΜΕ οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα μέχρι την
οριστική επίλυση της διαφοράς.

Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση με την Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα θα 
τηρούνται για πέντε (5) έτη από την τελευταία επικοινωνία.  

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και δυνάμει ποιας νομικής βάσης
γίνεται  χρήση των δεδομένων

Η ΕΚΜΕ δύναται  να  επεξεργάζεται  τα  προσωπικά σας  δεδομένα,  όπως ο  νόμος  ορίζει,
εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες
βάσεις, ήτοι:

 Για  την  διαπραγμάτευση  των  όρων  τυχόν  συνεργασίας  κατά  το  στάδιο  της
διαπραγμάτευσης

 Για την σύναψη σύμβασης μαζί σας,

 Για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης που έχουμε καταρτίσει,

 Για την διεκπεραίωση παραγγελιών και κάθε είδους οικονομικών συναλλαγών και
για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών),

 Για  την  διενέργεια  πληρωμών  και  τη  διαχείριση  χρεώσεων  και  πιστώσεων
εκατέρωθεν, καθώς και για την διεκδίκηση ποσών ή/ και απαιτήσεων που τυχόν
μας οφείλονται, 

 Προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, 

 Για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της,

 Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή 

 Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Αλλαγή σκοπού επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί,
οι  οποίοι  κατονομάζονται  στην  παρούσα.  Σε  επεξεργασία  δεδομένων  για  άλλο  σκοπό
μπορούμε να προβούμε μόνον εφόσον εξακριβώσουμε ότι πρόκειται για σκοπό συμβατό με
κάποιον από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά, ή εφόσον ζητήσουμε και
μας παρασχεθεί εκ μέρους σας συγκατάθεση προς τούτο.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη ΕΚΜΕ, άσκησης των ακολούθων
δικαιωμάτων, όπως:
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 Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την
προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς
και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης), 

 δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και
λαθών  στα  προσωπικά  σας  δεδομένα  που  τηρούνται  στα  αρχεία  μας.  Στις
περιπτώσεις  αυτές  πρέπει  να  προσκομίζετε  κάθε  απαραίτητο  έγγραφο  από  το
οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης, 

 δικαίωμα  διαγραφής  («δικαίωμα  στη  λήθη»),  δηλαδή δικαίωμα  να  ζητήσετε  να
διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που
τηρούνται  στα  αρχεία  μας,  υπό  τον  όρο  των  ειδικότερων  περιορισμών  που
προβλέπονται  στον  Γενικό  Κανονισμό.  Επισημαίνεται  ότι  ενδεχομένως  να  μην
είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με σχετικό αίτημα για συγκεκριμένους
νόμιμους και θεμιτούς λόγους, για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε ειδικά και
αιτιολογημένα,

 δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

 δικαίωμα  φορητότητας,  δηλαδή  δικαίωμα  να  ζητήσετε  από  την  Εταιρεία  την
απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
στον  οργανισμό  που  θα  της  υποδείξετε,  εφόσον  αυτά  είναι  τεχνικά  δομημένα,
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

 δικαίωμα  εναντίωσης-αντίταξης,  στην  επεξεργασία  των  προσωπικών  δεδομένων
σας  εκτός  αν  υφίστανται  επιτακτικοί  και  νόμιμοι  λόγοι  για  την  επεξεργασία  οι
οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας
ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΕΚΜΕ 

 Τέλος,  μπορείτε  ανά  πάσα  στιγμή  να  ανακαλέσετε  την  συγκατάθεσή  σας  στην
επεξεργασία δεδομένων σας, εφόσον η εταιρεία μας βασίζεται στην συγκατάθεσή
σας ως την νομική βάση της επεξεργασίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής
σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας. 

Η ΕΚΜΕ θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση
εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η
ανωτέρω  προθεσμία  μπορεί  να  παραταθεί  κατά  δυο  ακόμη  μήνες,  εφόσον  απαιτείται,
λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού
των αιτημάτων.  Η ΕΚΜΕ θα σας  ενημερώσει  για τυχόν παράταση εντός μηνός  από την
παραλαβή  του  αιτήματος,  καθώς  και  για  τους  λόγους  της  καθυστέρησης.  Εάν  δεν
καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η ΕΚΜΕ θα σας ενημερώσει χωρίς
καθυστέρηση και  το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος,  για τους
σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και
για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. 

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την ΕΚΜΕ ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να
επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά
έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας. 
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Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού  Χαρακτήρα  (ΑΠΔΠΧ)  [Λ.  Κηφισίας  1-3,  Τ.Κ.  115  23,  Αθήνα,  τηλ.:  +30
2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα
σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. 

Για την από μέρους της ΕΚΜΕ επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με
την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να
υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως:

ΕΚΜΕ Α.Ε.
ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 6, ΤΚ 57008, ΔΙΑΒΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302310755050
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   ekme  @  ekme  .  gr

Μέτρα Ασφαλείας

Η ΕΚΜΕ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει  την
τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την
επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών
της  και  τρίτων,  των  οποίων  τα  δεδομένα  επεξεργάζεται,  καθώς  και  των  χρηστών  της
ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην
επιτρέπεται  η  πρόσβαση  στα  προσωπικά  δεδομένα  σε  κανέναν  άλλο  πέρα  από  τα
κατάλληλα  εξουσιοδοτημένα  προς  τούτο  πρόσωπα  και  μόνο  για  τους  σκοπούς
επεξεργασίας  που  προβλέπονται  κατωτέρω.  Στο  πλαίσιο  της  επιχειρηματικής  μας
δραστηριότητας με νόμιμο και θεμιτό τρόπο, υποστήριξής μας κατά την παροχή υπηρεσιών
και επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα
σε  συνεργαζόμενους  με  την  εταιρεία,  όπως  ενδεικτικά  εργολάβους  και  υπεργολάβους,
νομικούς  συμβούλους,  λογιστές,  φοροτεχνικούς,  παρόχους  υπηρεσιών  Πληροφορικής,
παρόχους  υπηρεσιών  ασφάλειας  χώρων  και  ασφάλισης  υγείας.  Τα  πρόσωπα  αυτά
λαμβάνουν μόνον τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του
έργου που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνον κατόπιν δικής μας ρητής εντολής και
εξουσιοδότησης  και  αποκλειστικά  για  τους  σκοπούς  που  αναφέρονται  στην  παρούσα
Πολιτική Απορρήτου. Μεριμνούμε ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν γνώση της παρούσας,
καθώς και ότι σέβονται και εφαρμόζουν το σύνολο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας
περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  υπογράφοντας μάλιστα μαζί  τους
σχετικούς συμβατικούς όρους.

Τέλος, τα δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, σε
δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στις φορολογικές αρχές, ή/ και σε ασφαλιστικά ταμεία,
εφόσον σχετική υποχρέωση προβλέπεται στον νόμο και κατόπιν αιτήματος που φέρει τις
απαραίτητες διατυπώσεις.

Δεδομένα κατά την επίσκεψη του ιστοτόπου μας

Σε περίπτωση που επισκεφτείτε απλώς τον ιστότοπο της εταιρείας μας, τα μόνα δεδομένα
σας που συλλέγονται είναι τα απαραίτητα για το λειτουργικό σύστημα σύνδεσης με τον
ιστότοπο,  δηλαδή  διευθύνσεις  IP,  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  και  γεωγραφική  θέση.  Τα
cookies  που χρησιμοποιούνται  στον  ιστότοπό μας  ούτε συλλέγουν ούτε επεξεργάζονται
άλλα δεδομένα, πλην των ανωτέρω. Δεν αποκτούν πρόσβαση σε κανενός είδους αρχείο ή
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έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπό
μας και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή σας. 
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