ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. Όνομα και διεύθυνση του διαχειριστή
Ο διαχειριστής σύμφωνα με την έννοια του Νόμου προστασίας των προσωπικών δεδομένων
και του Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:
ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
κος Σάββας Καραφυλλίδης
οδ. Γκ. Σ. Ρακόβσκι 157 Α, όροφος 1-ος, διαμέρισμα 2
Σόφια, τ.χ. 1000, Βουλγαρία
Τηλ.: 00359 2 980 01 62
Ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@bhcci.bg
Ιστοσελίδα: www.bhcci.bg
ΙΙ. Όνομα και διεύθυνση του υπαλλήλου για επικοινωνία σχετικά με τα ζητήματα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο γενικός συντονισμός και ο έλεγχος των μέτρων προστασίας και αποθήκευσης των
δεδομένων εκτελούνται από το εξής πρόσωπο:
ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
κα Ιβελίνα Μιχάϊλοβα
οδ. Γκ. Σ. Ρακόβσκι 157 Α, όροφος 1-ος, διαμέρισμα 2
Σόφια, τ.χ. 1000, Βουλγαρία
Τηλ.: 00359 2 980 01 62
Ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@bhcci.bg
Ιστοσελίδα: www.bhcci.bg
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων δεν
υπάρχουν προϋποθέσεις διορισμού υπεύθυνου προσώπου.

ΙΙΙ. Γενικές πληροφορίες
1. Πεδίο εφαρμογής:
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας www.bhcci.bg επεξεργάζονται
αποκλειστικά για τις ανάγκες της καλύτερης λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας, με σκοπό
να προσφέρουμε μια λειτουργική ιστοσελίδα που περιέχει το δημοσιευμένο από μας
περιεχόμενο και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας απαιτούμε την συναίνεσή τους /των χρηστών/
και αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις όταν δεν είναι δυνατό να λάβουμε
προηγουμένως την συναίνεση η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει άλλων κανονισμών.
Οι χρήστες μόνοι τους αποφασίζουν πόσα και ποια προσωπικά δεδομένα να παραχωρήσουν
επικοινωνώντας μαζί μας. Στις φόρμες εισαγωγής προσωπικών δεδομένων σημειώνουμε
ξεκάθαρα τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της παραχώρησης των δεδομένων. Τα
δεδομένα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι αυτά χωρίς οποία δεν είναι
δυνατό να προσφέρουμε τη σχετική Υπηρεσία ή μέρος αυτής.
2. Νομική βάση:
Τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αριθμού 2016/679 από τις
27 Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία
παρόμοιων δεδομένων και κατάργηση Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία των Δεδομένων)
Παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους: δεν παραχωρούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα σε τρίτους με κανένα άλλο τρόπο εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες
περιγράφτηκαν σε αυτή τη Πολιτική, στις Προϋποθέσεις και προβλέφθηκαν από τις διατάξεις
του Νόμου.
3. Διαγραφή και διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται και εξουδετερώνεται η δυνατότητα πρόσβασης τη

στιγμή που εξαφανιστεί η αιτία και ο σκοπός της αποθήκευσής τους. Η αποθήκευσης
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής νομοθεσίας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπλοκάρεται ή αυτά διαγράφονται
και όταν τελειώσει η προβλεπόμενη στους προαναφερθέντες κανόνες διάρκεια αποθήκευσης
εκτός εάν η μετέπειτα αποθήκευση των δεδομένων δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την
εκτέλεση σύμβασης.
ΙV. Παραχώρηση της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων LOG
1.Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων
Με κάθε αίτηση φόρτωσης της ιστοσελίδας μας το σύστημά μας αυτόματα εγγράφει
δεδομένα και πληροφορίες του συστήματος του αιτούντος υπολογιστή. Σε αυτή τη περίπτωση
συλλέγονται τα εξής δεδομένα:
(1) πληροφορίες για το είδος του προγράμματος περιήγησης και τη έκδοση που
χρησιμοποιείται
(2) το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
(3) τον πάροχο διαδικτύου του χρήστη
(4) την IP διεύθυνση του χρήστη
(5) την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης
(6) τις ιστοσελίδες τις οποίες ο χρήστης έκανε αίτηση να φορτωθούν μέσω της
ιστοσελίδας μας.
2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων log είναι το
άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων.
3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων
Η προσωρινή αποθήκευση της IP διεύθυνσης στο σύστημα χρειάζεται για να σταθεί δυνατό η
ιστοσελίδα να παραχωρηθεί στον υπολογιστή του χρήστη. Για το σκοπό αυτό η IP διεύθυνση
του χρήστη πρέπει να αποθηκευτεί όσο διαρκεί η πρόσβαση.

Η αποθήκευση σε αρχεία log χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας.
Εκτός από αυτό τα δεδομένα είναι χρήσιμα για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και για
την εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας. Τα δεδομένα αυτά δεν θα
υποστούν ανάλυση για σκοπούς μάρκετινγκ.
4. Διάρκεια της αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται αφού εξαφανιστεί η ανάγκη για την επίτευξη του σκοπού της
συλλογή τους. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παραχώρηση της ιστοσελίδας η
στιγμή αυτή έρχεται όταν τελειώσει η αντίστοιχη διάρκεια πρόσβασης.
Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία log τα ίδια διαγράφονται το αργότερα μετά από
εφτά ημέρες. Υπάρχει πιθανότητα αποθήκευσης και μετά από αυτή την προθεσμία. Σε αυτή
τη περίπτωση οι IP διευθύνσεις του χρήστη διαγράφονται ή τροποποιούνται έτσι ώστε να μην
είναι δυνατό να σχετίζονται με τον πελάτη που έκανε την αίτηση φόρτωσης.
5. Δυνατότητα άρνησης και τερματισμού
Η συλλογή δεδομένων λόγω της παραχώρησης της ιστοσελίδας και η αποθήκευση δεδομένων
σε αρχεία log είναι απολύτως απαραίτητες για τη συντήρηση της ιστοσελίδας. Επομένως ο
χρήστης δε διαθέτει δυνατότητα άρνησης.
V. Χρήση “cookies”
α) Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων
Χρησιμοποιούμε “cookies” για να διευκολύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Μερικά
στοιχεία της ιστοσελίδας μας χρειάζονται αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης από το
οποίο ήρθε η αίτηση φόρτωσης και μετά από την αλλαγή της ιστοσελίδας. Σε αυτή τη
περίπτωση δε συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.
Τότε στα “cookies” αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα εξής δεδομένα:

(1) fonts = στάνταρ “cookie” με μεταβλητή το οποίο χρησιμοποιούμε σε περίπτωση
ενημέρωσης με σκοπό τη νέα φόρτωση των γραμματοσειρών στο πρόγραμμα
περιήγησης.
(2) fullcss = στάνταρ “cookie” με μεταβλητή το οποίο χρησιμοποιούμε σε περίπτωση
ενημέρωσης με σκοπό τη νέα φόρτωση των αρχείων CSS στο πρόγραμμα περιήγησης.
Μέγιστη προθεσμία ύπαρξης των “cookies”: 730 ημέρες
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε “cookies” επίσης και με σκοπό την ανάλυση της
συμπεριφοράς των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να μεταφέρονται τα εξής δεδομένα:
_ga = μοναδικό αναγνωριστικό του Google Analytics για αναγνώριση χρήστη (αποτελείται
από Client_ID + δείκτης χρόνου) | στάνταρ διάρκεια 2 ετών
_gat = παράμετρος που κάνει το Google Analytics να μειώσει τη συχνότητα των αιτήσεων
_gid = μοναδικό αναγνωριστικό του Google Analytics για αναγνώριση χρήστη (αποτελείται
από Client_ID + δείκτης χρόνου) | στάνταρ διάρκεια 24 ωρών.
Τα δεδομένα των χρηστών τα οποία συλλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο υπόκεινται σε
ψευδωνυμοποίηση μέσω τεχνικών μέτρων.
Για το λόγο αυτό ο συσχετισμός των δεδομένων με τον χρήστη που πραγματοποίησε την
αίτηση φόρτωσης δεν είναι πια δυνατός. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται με άλλα προσωπικά
δεδομένα του χρήστη.
Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας ένα πλαίσιο πληροφοριών ειδοποιεί τους χρήστες για
τη χρήση των “cookies” με σκοπό την ανάλυση και τους παραπέμπει στην παρούσα Δήλωση
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή τη περίπτωση παρέχονται και οδηγίες πως
δια των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης μπορεί να τερματιστεί η αποθήκευση των
“cookies”.

Εάν δεν επιθυμείτε παρακολούθηση μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στο μέρος Google
Analytics των παρόντων Κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
β) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν όψει της χρήσης των
τεχνικώς απαραίτητων “cookies” είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση στ) του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν όψει της χρήσης των
“cookies” με σκοπό την ανάλυση σε περίπτωση που ο χρήστης παραχώρησε την
συγκατάθεσή του για αυτό είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση α) του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία των Δεδομένων.
γ) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων
Τα τεχνικώς απαραίτητα “cookies” χρησιμοποιούνται για να γίνει πιο εύκολη η χρήση των
ιστοσελίδων από τους χρήστες. Μερικές από τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν είναι
δυνατό να παραχωρηθούν χωρίς τη χρήση των “cookies”. Για να τις προσφέρουμε πρέπει το
πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωριστεί και μετά την αλλαγή της ιστοσελίδας.
Χρειαζόμαστε τα “cookies” για τις εξής εφαρμογές:
(1) fonts = στάνταρ “cookie” με μεταβλητή το οποίο χρησιμοποιούμε σε περίπτωση
ενημέρωσης με σκοπό τη νέα φόρτωση των γραμματοσειρών στο πρόγραμμα περιήγησης.
(2) fullcss = στάνταρ “cookie” με μεταβλητή το οποίο χρησιμοποιούμε σε περίπτωση
ενημέρωσης με σκοπό τη νέα φόρτωση των αρχείων CSS στο πρόγραμμα περιήγησης.
Μέγιστη προθεσμία ύπαρξης των “cookies”: 730 ημέρες
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους χρήστες μέσω τεχνικώς απαραίτητων “cookies” δε
χρειάζονται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Τα αναλυτικά “cookies” χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί η ποιότητα της ιστοσελίδας μας
και το περιεχόμενό της. Τα αναλυτικά

“cookies” μας επιτρέπουν να καταλάβουμε πώς

χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ώστε να βελτιστοποιούμε συνεχώς το προσφερόμενο
προϊόν.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να μεταφέρονται τα εξής δεδομένα:
_ga = μοναδικό αναγνωριστικό του Google Analytics για αναγνώριση χρήστη (αποτελείται
από Client_ID + δείκτης χρόνου) | στάνταρ διάρκεια 2 ετών
_gat = παράμετρος που κάνει το Google Analytics να μειώσει τη συχνότητα των αιτήσεων.
_gid = μοναδικό αναγνωριστικό του Google Analytics για αναγνώριση χρήστη (αποτελείται
από Client_ID + δείκτης χρόνου) | στάνταρ διάρκεια 24 ωρών.
δ) Διάρκεια της αποθήκευσης, δυνατότητα άρνησης και διαγραφής
Τα “cookies” αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από εκεί μεταφέρονται στην
ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό διαθέτετε απόλυτο έλεγχο στη χρήση των “cookies”. Με
αλλαγή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή
περιορίσετε τη μεταφορά των “cookies”. Τα ήδη αποθηκευμένα “cookies” είναι δυνατό να
διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτόματα. Εάν απενεργοποιήσετε τα
“cookies” στην ιστοσελίδα μας η πλήρη χρήση μερικών από τις λειτουργίες της ενδεχομένως
δεν θα είναι πια δυνατή.
VІ. Δελτίο ειδήσεων
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε δωρεάν για δελτίο ειδήσεων. Κατά
την εγγραφή για το δελτίο ειδήσεων μεταφέρονται δεδομένα από εισαχθείσα με ετικέτα
iFrame μάσκα εισαγωγής στον πάροχο λογισμικού μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τον οποίο επιλέξαμε.

Εγγράφονται τα εξής δεδομένα


Τίτλος



Όνομα



Επώνυμο



Ηλεκτρονική διεύθυνση



Τηλέφωνο

Εκτός από αυτά κατά την εγγραφή συλλέγονται και τα εξής δεδομένα:


Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Στα πλαίσια της διαδικασίας της εγγραφής απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία των δεδομένων και παραχωρείται μια παραπομπή στην παρούσα Δήλωση
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την
αποστολή δελτίου ειδήσεων δε σχετίζεται με τη μεταβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα εκτός
από τον πάροχο του λογισμικού μάρκετινγκ ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Τα δεδομένα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του δελτίου ειδήσεων.
2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων εάν υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη
μετά από την εγγραφή του για το δελτίο ειδήσεων είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση α)
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων
Η παραχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης απαιτείται για την παροχή του δελτίου
ειδήσεων.
4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται αφού εξαφανιστεί η ανάγκη επίτευξης του σκοπού της συλλογής
τους. Επομένως η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αποθηκεύεται όσο είναι ενεργή η
εγγραφή για το δελτίο ειδήσεων.
5. Παρακολούθηση του δελτίου ειδήσεων
Λόγω της βελτιστοποίησης του δελτίου ειδήσεων το οποίο προσφέρουμε χρησιμοποιούμε την
προσαρμοσμένη παρακολούθηση. Εκτός από την ηλεκτρονική διεύθυνση συλλέγουμε
δεδομένα και για τις πράξεις συνδεδεμένες με την αποστολή του δελτίου ειδήσεων (τη
συμπεριφορά σχετικά με το κλικάρισμα)
6. Δυνατότητα άρνησης και τερματισμού
Η εγγραφή για το δελτίο ειδήσεων μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή. Για αυτό το
σκοπό κάθε δελτίο ειδήσεων περιέχει την αντίστοιχη παραπομπή. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να
μας στέλνετε μήνυμα και στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@bhcci.bg
VІІ. Εγγραφή
(Αίτηση για μέλος, ειδοποίηση για εκδηλώσεις)
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων
Στην ιστοσελίδα μας προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν δια της
παραχώρησης των προσωπικών τους δεδομένων. Κατά τη διαδικασία αυτή τα δεδομένα
εγγράφονται σε μάσκα εισαγωγής και μετέπειτα μεταβιβάζονται σε μας και αποθηκεύονται.
Δεν εκτελείται μεταφορά δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται τα εξής δεδομένα:


Επωνυμία της εταιρείας



Όνομα του διαχειριστή της εταιρείας



Στοιχεία επικοινωνίας



Βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας

Τη στιγμή της εγγραφής αποθηκεύονται και τα εξής δεδομένα:


ημερομηνία και ώρα της εγγραφής



πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε



λειτουργικό σύστημα

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία
αυτών των δεδομένων.
2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αφού υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη
είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων. Σε περίπτωση που η εγγραφή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης
της οποίας ο χρήστης αποτελεί μέρος ή μέτρων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης
επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1,
περίπτωση β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων
Η εγγραφή του χρήστη απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης με τον χρήστη ή μέτρων πριν
από τη σύναψη μιας σύμβασης. Η εγγραφή σας μπορεί να είναι αίτηση για να γίνετε μέλος ή
ειδοποίηση εκδηλώσεως.
4. Διάρκεια της αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται αφού εξαφανιστεί η ανάγκη της επίτευξης του σκοπού της
συλλογής τους. Η στιγμή της διαγραφής των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν στα πλαίσια
της διαδικασίας εγγραφής για εκτέλεση μιας σύμβασης ή μέτρων σύναψης μιας σύμβασης
επέρχεται όταν εξαφανιστεί η ανάγκη αυτών των δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η ανάγκη αποθήκευσης δεδομένων ενός μέρους της σύμβασης μπορεί να μείνει και μετά από
τη σύναψη της σύμβασης εάν απαιτείται για την εκτέλεση συμβατικών ή νομικών
υποχρεώσεων.
5. Δυνατότητα άρνησης και τερματισμού

Ως χρήστης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας. Μπορείτε ανά πάσα
στιγμή να αλλάξετε τα αποθηκευμένα για σας δεδομένα. Για αλλαγή ή διαγραφή των
δεδομένων σας χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση admin@bhcci.bg
Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή μέτρων σύναψης μιας
σύμβασης η πρόωρη διαγραφή των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν αυτή η
διαγραφή δεν έρχεται σε αντίφαση με συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.
VІІІ. Φόρμα και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας περιέχει φόρμα επικοινωνίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
επικοινωνία σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο χρήστης επωφεληθεί από αυτήν την
ευκαιρία τα δεδομένα που συμπληρώνονται στη μάσκα εισαγωγής μεταφέρονται σε μας και
αποθηκεύονται.
Τη στιγμή αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επίσης και τα εξής δεδομένα:


ημερομηνία και ώρα της εγγραφής



το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε



το λειτουργικό σύστημα

Κατά τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
δεδομένων και γίνεται παραπομπή στην παρούσα Δήλωση προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με εμάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική
διεύθυνση την οποία σας παραχωρήσαμε.
Σε αυτήν την περίπτωση αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μεταφέρθηκαν με
το ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτά τα δεδομένα δεν μεταφέρονται σε τρίτα πρόσωπα. Τα
δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία σχετικά με την επικοινωνία.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων εάν υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη
είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν με
την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση στ) του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
Εάν η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσκοπεί τη σύναψη σύμβασης η
επιπρόσθετη νομική βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6, εδάφιο 1, περίπτωση β) του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων
Χρησιμοποιούμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία εισήχθηκαν στη
μάσκα εισαγωγής αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας. Σε περίπτωση
επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή η επαφή αποτελεί το νομικό συμφέρον
το οποίο είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα άλλα επεξεργαζόμενα
κατά τη διαδικασία της αποστολής προσωπικά δεδομένα χρησιμεύουν για πρόληψη της
κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και για την εγγύηση της ασφάλειας των
πληροφοριακών συστημάτων μας.
4. Διάρκεια της αποθήκευσης
Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί να αποθηκεύει τα προσωπικά
δεδομένα σας όσο κρατάει η νόμιμη διάρκεια του/των ανωτέρω σκοπού/σκοπών
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και να εγγυάται πως κάθε συμμετέχοντα πρόσωπο το
οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκτελεί αυτό με τον ίδιο τρόπο και ο Διαχειριστής
των προσωπικών δεδομένων εγγυάται πως ούτε ο ίδιος ο Διαχειριστής ούτε κανένας από τους
συμμετέχοντες επεξεργαστές των προσωπικών δεδομένων δε θα επεξεργάζεται ή αποθηκεύει
τα προσωπικά δεδομένα περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων θέσπισε εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την

επεξεργασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και εγγυάται πως τα
επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα αποκλειστικά για δεόντως
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με
τις συμβάσεις τις οποίες ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων έχει συνάψει με τους
προαναφερόμενους επεξεργαστές των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα
επεξεργάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία των Δεδομένων) και όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλη κράτη
λήφθηκαν μέτρα προστασίας ίσα με αυτά τα οποία απαιτούνται από τον ανωτέρω Κανονισμό.
5. Δυνατότητα άρνησης και τερματισμού
Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία
των προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση στην οποία ο χρήστης επικοινωνήσει με
εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο ίδιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει
αντιρρήσεις κατά της αποθήκευσης των προσωπικών του δεδομένων. Σε αυτήν την
περίπτωση δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η επικοινωνία. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε και
γραπτώς πως ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας και έχετε αντιρρήσεις κατά της αποθήκευσης
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@bhcci.bg. Τότε όλα τα αποθηκευμένα στα πλαίσια
της επικοινωνίας προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν.
ΙΧ. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα
1. Διαχειριστές ιστοσελίδων
Στα πλαίσια της ανάθεσης της επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στην
εταιρεία που απασχολείται με τη συντήρηση της ιστοσελίδας και στους παρόχους τεχνικών
υπηρεσιών. Η ανάθεση της επεξεργασίας ρυθμίζεται μέσω της κατάλληλης σύμβασης.
2. Κουμπί κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Γενικές οδηγίες: Τα πρόσθετα κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνήθως
οδηγούν στο γεγονός πως ο κάθε επισκέπτης μιας ιστοσελίδας εγγράφεται από αυτές τις
υπηρεσίες μέσω της IP διεύθυνσης του και παρακολουθείται η μετέπειτα συμπεριφορά του
σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς να ενεργοποιήσετε το

κουμπί. Για να το προλάβουμε χρησιμοποιούμε την μέθοδο Shariff. Με τον τρόπο αυτό τα
κουμπιά κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιερώνουν απευθείας σχέση
ανάμεσα σε εσάς και το κοινωνικό δίκτυο μόνο όταν κάνετε κλικ στο σχετικό κουμπί. Εάν
είστε ήδη εγγεγραμμένος σε συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο η είσοδος στο Facebook και
Google+ πραγματοποιείται χωρίς να ανοίξετε νέο παράθυρο. Κατά την είσοδο στο Twitter
εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο το κείμενο του τουιτ μπορεί να επεξεργαστεί.
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δημοσιεύσετε δικό μας περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα
χωρίς να σταθεί δυνατό τα ίδια να ετοιμάσουν πλήρη προφίλ πλοήγησης.

Facebook
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου της Facebook Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Η μέθοδος Shariff όμως επιτρέπει στο
Facebook να μάθει τη IP διεύθυνσή σας και το γεγονός πως επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα
μας μόνο αφού ενεργοποιήσετε το κουμπί. Εάν χρησιμοποιήσετε πρόσθετο όσο βρίσκεστε
στο προφίλ σας στο Facebook, το Facebook μπορεί να σχετίσει το χρησιμοποιημένο από σας
περιεχόμενο με το προφίλ σας ως χρήστης.
Σε αυτή τη περίπτωση σε μας δε φτάνουν πληροφορίες και επομένως δεν μπορούμε να
ελέγξουμε τη σχετική πιθανή συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook.
Πιο λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στη δήλωση προστασίας των προσωπικών
δεδομένων του Facebook στο σύνδεσμο www.facebook.com/policy.php. Εκτός από αυτό
σχετικά με τη βασική χρήση των “cookies” και την απενεργοποίησή τους σας παραπέμπουμε
στη γενική περιγραφή στην παρούσα Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Twitter
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου της Twitter Inc., 795
Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Η μέθοδος Shariff όμως επιτρέπει
στο Twitter να μάθει τη IP διεύθυνσή σας και το γεγονός πως επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα
μας μόνο αφού ενεργοποιήσετε το κουμπί Re-Tweet.
Σε αυτή τη περίπτωση σε μας δε φτάνουν πληροφορίες και επομένως δεν μπορούμε να
ελέγξουμε τη σχετική πιθανή συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από το Twitter. Σε

περίπτωση ανάγκης πιο λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στη δήλωση προστασίας των
προσωπικών δεδομένων του Google στο σύνδεσμο www.twitter.com/privacy. Εκτός από αυτό
σχετικά με τη βασική χρήση των “cookies” και την απενεργοποίησή τους σας παραπέμπουμε
στη γενική περιγραφή στην παρούσα Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

LinkedIn
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετο κοινοποίησης του κοινωνικού δικτύου LinkedIn της
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία. Εάν ενεργοποιήσετε
αυτό το κουμπί, για να εκτελέσει τις λειτουργίες του προσθέτου το πρόγραμμα περιήγησής
σας συνδέεται με το πρόσθετο του LinkedIn. Σε αυτή τη περίπτωση όμως τα προσωπικά σας
δεδομένα

δε

αποθηκεύονται

από
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χρησιμοποιούμενο από σας περιεχόμενο μέσω “cookie”. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες θα
βρείτε στη δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων της LinkedIn στο σύνδεσμο
www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Εκτός από αυτό σχετικά με τη βασική χρήση των
“cookies” και την απενεργοποίησή τους σας παραπέμπουμε στη γενική περιγραφή στην
παρούσα Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
3. Βίντεο κλιπ από το YouTube
Στην ιστοσελίδα μας ανεβάσαμε μερικά βίντεο κλιπ του YouTube τα οποία είναι
αποθηκευμένα στους διακομιστές του παρόχου YouTube και μπορούν να αναπαραχθούν από
την ιστοσελίδα μας μέσω ενσωματωμένο σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος στα βίντεο κλιπ
πραγματοποιείται με ενεργοποιημένη επιλογή στις σύνθετες ρυθμίσεις σχετικά με την
προστασία των δεδομένων. Όταν αναπαραγάγετε αυτά τα βίντεο κλιπ στον υπολογιστή σας
αποθηκεύονται “cookies” του YouTube και DoubleClick και σε αυτή την περίπτωση είναι
δυνατό κάποια δεδομένα να μεταφερθούν στη Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain
View, CA 94043, ΗΠΑ στην ιδιότητά της του διαχειριστή του YouTube.
Κατά την αναπαραγωγή αποθηκευμένα στο YouTube βίντεο κλιπ της Google Inc. στην
ιδιότητά της του διαχειριστή του YouTube και του δικτύου του DoubleClick προς το παρόν
μεταφέρονται τουλάχιστον τα εξής δεδομένα: τη IP διεύθυνση και το ID του “cookie”, τη
συγκεκριμένη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία συστήματος
και την ώρα της επίσκεψης, το κωδικό του προγράμματος περιήγησής σας. Τα δεδομένα αυτά

μεταφέρονται ανεξαρτήτως από το εάν έχετε προφίλ χρήστη στο Google μέσω του οποίου
συνδεθήκατε ή δεν έχετε. Εάν συνδεθήκατε μέσω του προφίλ σας είναι πιθανό τα δεδομένα
αυτά να συμπεριληφθούν απευθείας. Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα να συμπεριληφθούν στο
προφίλ σας πρέπει να διαγραφείτε πριν από την ενεργοποίηση του κουμπιού αναπαραγωγής
του βίντεο.
Το YouTube αντίστοιχα η Google Inc. αποθηκεύουν αυτά τα δεδομένα ως προφίλ χρήστη και
ενδεχομένως τα χρησιμοποιούν με σκοπό τη διαφήμιση, την ανάλυση της αγοράς και/ή τη
συμμορφωμένη με τις ανάγκες σχεδίαση των ιστοσελίδων τους. Ειδικότερα μια παρόμοια
μελέτη (για μη εγγεγραμμένους χρήστες επίσης) πραγματοποιείται λόγω της παραχώρησης
συμμορφωμένων με τους ανάγκες διαφημίσεων και για την ειδοποίηση άλλων χρηστών
σχετικά με τις ενέργειές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην
δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών και για την άσκηση αυτού του δικαιώματος πρέπει να
απευθυνθείτε στη Google στην ιδιότητά της του διαχειριστή του YouTube.

4. Google Maps
Αυτή η λειτουργία διαδικτύου χρησιμοποιεί το λογισμικό χαρτογράφησης Google Maps της
Google Inc. Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας εκφράζεστε τη συγκατάθεσή σας τα
πιθανώς αυτόματα συλλεγμένα δεδομένα από το Google και τους αντιπροσώπους της να
εγγραφούν, επεξεργαστούν και χρησιμοποιηθούν. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τους
σκοπούς και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής των δεδομένων και την επεξεργασία τους από
την
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www.policies.google.com/privacy?hl=el.
5. Ανάλυση ιστοσελίδων με το Google Analytics
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία “Google Analytics” η οποία προσφέρεται από
την Google Inc. (1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) για την
ανάλυση της χρήσης των ιστοσελίδων από τον χρήστη. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί “cookies” αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη τερματική συσκευή σας. Κανονικά οι
πληροφορίες οι οποίες συλλέχθηκαν από τα “cookies” στέλνονται σε διακομιστή της Google
στις ΗΠΑ όπου αποθηκεύονται. Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ανωνυμοποίηση των IP
διευθύνσεων. Στα πλαίσια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού

οικονομικού χώρου η IP διεύθυνση του χρήστη συντομεύεται. Αυτή η συντόμευση κάνει
αδύνατη τη συσχέτιση της IP διεύθυνσης με την προσωπικότητά σας. Οι διαχειριστές των
ιστοσελίδων συνάπτουν συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την εταιρεία Google Inc. στα
πλαίσια της οποίας με την βοήθεια των συλλεχθεισών πληροφοριών η ίδια αναλύει τη χρήση
των ιστοσελίδων και τις δραστηριότητες κατά τη χρήση τους, προσφέροντας υπηρεσίες
συνδεδεμένες με τη χρήση του διαδικτύου.
Έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την αποθήκευση των “cookies” στη συσκευή σας
εφαρμόζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Δεν είναι
εγγυημένη η απεριόριστη πρόσβαση όλων των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας εάν το
πρόγραμμα περιήγησής σας δεν επιτρέπει τη χρήση των “cookies”.
Εκτός από αυτό μέσω προσθέτου στο πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να αποτρέψετε την
αποστολή των συλλεχθεισών μέσω των “cookies” πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης και
της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης) στη Google Inc. και τη χρήση των από τη Google Inc. Ο
εξής σύνδεσμος θα σας παραπέμψει στο σχετικό πρόσθετο: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Μπορείτε να αποτρέψετε την εγγραφή που πραγματοποιεί το Google Analytics κάνοντας κλικ
στον ανωτέρω σύνδεσμο. Εγκαθίσταται Opt-out cookie το οποίο αποτρέπει την εγγραφή των
δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα.
Εδώ θα βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από τη Google
Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el
Χ. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει τα δικαιώματα σύμφωνα με
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 δηλαδή:


Δικαίωμα ενημέρωσης – δια της παρούσας πολιτικής αποσκοπούμε να σας
ειδοποιήσουμε λεπτομερώς για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε
σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε.



Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα – Έχετε το δικαίωμα να λάβετε
επιβεβαίωση για το εάν επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, πρόσβαση σε αυτά

και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους και τα δικαιώματά σας σε σχέση με
αυτό.


Να ζητήσει διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων –
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που
είναι ελλιπή ή ανακριβή.



Να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να
προβάλετε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που επεξεργάζονται βάσει νόμιμου συμφέροντα.



Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά
δεδομένα τα οποία παραχωρήσατε και τα οποία σας αφορούν σε σύνθετο, ευρέως
χρησιμοποιημένο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα
δεδομένα για άλλο διαχειριστή κατά τη γνώμη σας.



Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων για την δημιουργία προφίλ – Έχετε το δικαίωμα να
μην σταθείτε υποκείμενο απόφασης η οποία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε
αυτοματοποιημένη επεξεργασία.



Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης – Έχετε το δικαίωνα ανά πάσα στιγμή να
αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
η οποία βασίζεται στην παραχωρημένη από σας συγκατάθεση. Αυτή η απόσυρση δεν
αφορά τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της παραχωρημένης συγκατάθεσης έως τη
στιγμή της απόσυρσης.



Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων σε εποπτική αρχή – Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε
καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε πως η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων η οποία σας αφορά παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε
καταγγελία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να
απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή: Επιτροπή για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας: www.cpdp.bg

Η επιθυμία να ασκηθούν τα δικαιώματα πρέπει να εκφραστεί σε γραπτή μορφή
απευθυνόμενη στο υπεύθυνο πρόσωπο προστασίας των δεδομένων μέσω ενός των εξής
τρόπων επικοινωνίας:
1. ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@bhcci.bg
2. φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας

3. διεύθυνση του επιμελητηρίου: πόλη της Σόφιας, 1000, οδ. Γκ. Σ. Ρακόβσκι 157 Α,
όροφος 1-ος
Εκπρόσωπος: Ιβελίνα Μιχάϊλοβα
Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων θέλει να σας ειδοποιήσει πως ένα αντίγραφο και/ή
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να σας παραχωρηθεί εφόσον αυτή η
πρόσβαση δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων και
λόγω αυτού ο Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων μπορεί να σας παραχωρήσει σε κάποιο
βαθμό πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιωμάτων και συμφερόντων.
Ο Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων θέλει να σας ειδοποιήσει πως δεν λαμβάνει
αυτοματοποιημένες αποφάσεις για σας ούτε δημιουργεί προφίλ με τα προσωπικά σας
δεδομένα.
Δεν επιτράπηκε παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ή, όσο γνωρίζει ο
Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων, δεν έγινε συνειδητά. Σας ειδοποιούμε πως έχουμε
λάβει τα πιο αυστηρά μέτρα οργάνωσης σε σχέση με την εξασφάλιση της τεχνικής, φυσικής
και μέσω λογισμικού προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε και
αποθηκεύουμε.
Εξασφαλίστηκε ελεγχόμενη και παρακολουθούμενη πρόσβαση στα γραφεία και τους
διακομιστές.
Έχουμε συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με εξειδικευμένες επιχειρήσεων φυλάξεως.
Έχουμε εξασφαλίσει όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό μέτρα τεχνικής ασφάλειας τα
οποία περιλαμβάνουν:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των
επεξεργαζομένων προσωπικών δεδομένων σας είναι:
1. ψευδωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων (“ψευδωνυμοποίηση” σημαίνει
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά
δεδομένα να μην μπορούν πια να συσχετισθούν με συγκεκριμένο υποκείμενο
δεδομένων χωρίς να επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, υπό
την προϋπόθεση ότι αποθηκεύονται χωριστά και αποτελούν αντικείμενο τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων με σκοπό την εγγύηση πως τα προσωπικά δεδομένα δε
συσχετίζονται με ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή με ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο)
2. κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων

3. εγγύηση συνεχή ιδιωτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και σταθερότητας των
συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας
4. τήρηση αρχείων (log files) των εργασιών επεξεργασίας των δεδομένων στα
συστήματα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας
5. κατάρτιση των εργαζομένων – προσφέρουμε συνεχή κατάρτιση στους υπαλλήλους
μας
6. στο στάδιο της σχεδίασης: εισαγωγή τη στιγμή του καθορισμού των μέσων
επεξεργασίας όσο και τη στιγμή της ίδιας της επεξεργασίας κατάλληλων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων τα οποία αναπτύχθηκαν με σκοπό την αποτελεσματική
εφαρμογή των αρχών προστασίας των δεδομένων – π.χ. ελαχιστοποίηση των
δεδομένων και ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στη διαδικασία της
επεξεργασίας
7. αυτονόητα: εισαγωγή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων εγγύησης πως
αυτονόητα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα
για κάθε συγκεκριμένο στόχο της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση αφορά τον όγκο
των συλλεχθέντων προσωπικών δεδομένων, το βαθμό της επεξεργασίας, τη διάρκεια
της αποθήκευσής τους και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, παρόμοια μέτρα
εγγυούνται πως αυτονόητα και χωρίς επέμβαση του φυσικού προσώπου τα προσωπικά
δεδομένα δε θα είναι προσβάσιμα σε απεριόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

