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Odysseos.  
 

07 Μαΐου 2018 

 

Αγαπητοί μας πελάτες, 

 

 Με την παρούσα ενημέρωση επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων στη νέα νομοθεσία, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

(ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, της 27ης Απριλίου 2016, 

γνωστός και ως GDPR, που αφορά την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων και της ελεύθερης διαβίβασης των δεδομένων αυτών και στην κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕC 

(κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων). Αυτός ο κανονισμός  τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 

2018, και εφαρμόζεται άμεσα και ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη Μέλη και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που 

συλλέγουν ή/και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Με την παρούσα ενημέρωση θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα: 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Λαβαίνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων.  

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη 

εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. 

 Όλοι όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και οποιοιδήποτε τρίτοι στους οποίους έχουμε αναθέσει την 

επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

σας. Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι λογικά απαραίτητο για την επίτευξη των 

σκοπών για τους οποίους είχε γίνει συλλογή τους ή ανάλογα με τις τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων ή διατήρησης εγγράφων. 

Audit – Tax - Advisory 
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Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους χρησιμοποιώντας σύγχρονες 

μεθόδους  προστασίας. Χρησιμοποιούμε συστήματα υπολογιστών με συστήματα περιορισμένης πρόσβασης, τα 

οποία στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα 

ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που 

μας διαβιβάζονται. Διατηρούμε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

Μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι η κατά καιρούς αποστολή ενημερωτικών 

ανακοινώσεων, ειδοποιήσεων και εγκυκλίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών 

μας, συναινείτε όπως σας αποστέλλεται τέτοιου είδους αλληλογραφία. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε 

τέτοιου είδους αλληλογραφία από εμάς, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε γραπτώς.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Βελτιώνουμε και προσθέτουμε συνεχώς νέες δυνατότητες και λειτουργίες στον οργανισμό μας, και κάνουμε 

βελτιώσεις και προσθήκες στις υπάρχουσες υπηρεσίες μας. Λόγω αυτών των συνεχιζόμενων αλλαγών, καθώς και 

των αλλαγών στη νομοθεσία και στη φύση της τεχνολογίας, η τακτική μας ως προς την επεξεργασία των 

δεδομένων δύναται να αλλάζει από καιρό σε καιρό. Όταν απαιτηθεί να αλλάξουμε την Πολιτική μας, θα 

δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να είστε πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το ποιες 

πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. 

 

  


