
Πολιτική απορρήτου 

Πολιτική για την άσκηση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων 
Η Sail Shade World Pty Ltd. επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς της με έντιμο και νόμιμο τρόπο, τηρώντας 
πάντα τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα. 

Τα στελέχη που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς και σε 
σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας της εμπορικής εταιρείας, για την υπογραφή συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους τηρούν τις ακόλουθες 
αρχές κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εργασιακών 
τους υποχρεώσεων: 

• Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με νόμιμο και 
ευσυνείδητο τρόπο 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για συγκεκριμένους, αυστηρά 
καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε πρόσθετη επεξεργασία 
κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς. 

• Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και ενημερώνονται εάν είναι απαραίτητο 
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή διορθώνονται όταν διαπιστώνεται 

ότι είναι ανακριβή ή δυσανάλογα προς τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 
το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα αυτά. 

Οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδεύονται αρχικά και 
περιοδικά για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και ενημερώνονται για την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ 
Οι όροι που αναφέρονται κατωτέρω έχουν τις ακόλουθες έννοιες: 

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο 
φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω 
ενός αναγνωριστικού στοιχείου όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη φυσική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν 
λόγω προσώπου. 

Ως εφαρμοστέο δίκαιο νοείται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ως υποκείμενο των δεδομένων νοείται φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, 
άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με οποιοδήποτε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμός 
ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, 
ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω ατόμου. 



Κανονισμός(ΕΕ) 2016/679 σημαίνει τον κανονισμό(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Μαΐου 2016. 

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους 
δεδομένα: 

• δικαιώματα πρόσβασης 
• το δικαίωμα διόρθωσης 
• το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 
• το δικαίωμα διαγραφής 
• το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) 
• το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας 
• το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 
• το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην αποτελεί αντικείμενο απόφασης 

που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από το αν η 
εν λόγω επεξεργασία περιλαμβάνει ή όχι κατάρτιση προφίλ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 Κατόπιν αιτήματος, η Sail Shade World Pty Ltd. παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο 
υποκείμενο των δεδομένων: 

• πληροφορίες σχετικά με το αν η Sail Shade World Pty Ltd. επεξεργάζεται ή όχι τα 
προσωπικά δεδομένα του ατόμου 

• αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του ατόμου που επεξεργάζεται η Sail Shade 
World Pty Ltd. 

• εξήγηση σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

Η επεξήγηση σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

• σκοποί της επεξεργασίας 
• τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
• αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιούνται ή θα κοινοποιηθούν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
• εφόσον είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της περιόδου αυτής 

• το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το 
υποκείμενο των δεδομένων ή να υποβάλει ένσταση κατά της εν λόγω επεξεργασίας 

• το δικαίωμα προσφυγής σε εποπτικό όργανο 
• όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των 

δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους 

Η επεξήγηση επεξεργασίας δεδομένων περιέχει τις πληροφορίες που η Sail Shade World 
Pty Ltd. υποβάλλει στα υποκείμενα των δεδομένων μέσω της Ειδοποίησης απορρήτου. 



Κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, η Sail Shade World Pty Ltd. 
μπορεί να παράσχει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. 

Κατά την παροχή αντιγράφου προσωπικών δεδομένων, η Sail Shade World Pty Ltd. δεν πρέπει 
να αποκαλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: 

• προσωπικά δεδομένα τρίτων, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει ρητά να το πράξουν 
• δεδομένα που αποτελούν εμπορικό μυστικό, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές 

πληροφορίες 
• άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

Η παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων ή να οδηγήσει σε παραβίαση κανονιστικής 
υποχρέωσης της Sail Shade World Pty Ltd. 

Όταν τα αιτήματα πρόσβασης είναι σαφώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως επειδή 
επαναλαμβάνονται σε πολλές περιπτώσεις, η Sail Shade World Pty Ltd. μπορεί να χρεώσει 
εύλογη αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος για την παροχή των πληροφοριών ή να αρνηθεί να 
απαντήσει στο αίτημα πρόσβασης. 

Η Sail Shade World Pty Ltd. θα αξιολογεί κατά περίπτωση εάν μια αξίωση είναι σαφώς αβάσιμη 
ή υπερβολική. 

Σε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Sail 
Shade World Pty Ltd. προβάλλει επιχειρήματα για την άρνησή της και ενημερώνει το υποκείμενο 
των δεδομένων σχετικά με το δικαίωμά του να καταθέσει αίτημα στο CPDP. 

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΔΙΌΡΘΩΣΗΣ 

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων από την Sail Shade World Pty Ltd. Ltd να διορθωθούν, εάν τα τελευταία είναι 
ανακριβή ή ελλιπή. 

Όταν ικανοποιείται ένα αίτημα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων, η Sail Shade World Pty Ltd. 
ενημερώνει τους άλλους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα (π.χ. 
κυβερνητικούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών κ.λπ.), ώστε να μπορούν να αντικατοπτρίζουν τις 
αλλαγές. 

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ (ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ "ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΊ") 

Κατόπιν αιτήματος, η Sail Shade World Pty Ltd. υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά 
δεδομένα εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία, 

• το υποκείμενο των δεδομένων έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται 
η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 

• το υποκείμενο των δεδομένων έχει προβάλει αντίρρηση για την επεξεργασία και δεν 
υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που να υπερισχύουν της επεξεργασίας, 

• το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, 

• τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, 



• τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθεί η Sail 
Shade World Pty Ltd με μια νομική υποχρέωση. 

• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών σε μια κοινωνία της πληροφορίας των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

Η Sail Shade World Pty Ltd δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εφόσον η 
επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για: 

• την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην 
πληροφόρηση, 

• συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση της Sail Shade World Pty Ltd., 
• λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ) και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, 

• για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική 
έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, εφόσον το δικαίωμα διαγραφής ενδέχεται να καταστήσει 
αδύνατη ή να παρεμποδίσει σοβαρά την επίτευξη των στόχων της εν λόγω 
επεξεργασίας, 

• τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας 
όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

• η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο 
των δεδομένων- ο περιορισμός της επεξεργασίας εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα που 
επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 

• η επεξεργασία είναι παράνομη, ωστόσο το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη 
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά ζητεί περιορισμό της χρήσης 
τους, 

• Η Sail Shade World Pty Ltd. δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς 
επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για τον καθορισμό, την 
άσκηση ή την προστασία νομικών αξιώσεων, 

• Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους έννομου 
συμφέροντος της Sail Shade World Pty Ltd. και είναι σε εξέλιξη η επαλήθευση του κατά 
πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας έχουν προτεραιότητα έναντι των 
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 

Η Sail Shade World Pty Ltd. μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 
επεξεργασία των οποίων περιορίζεται μόνο στους ακόλουθους σκοπούς: 

• για την αποθήκευση των δεδομένων, 
• με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, 
• για τον προσδιορισμό, την άσκηση και την προστασία νομικών αξιώσεων, 
• για να προστατεύσει τα δικαιώματα ενός άλλου ατόμου, 
• για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας και εφόσον 
συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, η Sail Shade World Pty Ltd. Ltd το ενημερώνει 
πριν από την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας. 



ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΦΟΡΗΤΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και 
τα οποία έχει παράσχει στην Sail Shade World Pty Ltd. σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο 
και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 

Κατόπιν αιτήματος, τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας που έχει ορίσει το υποκείμενο των δεδομένων, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

Το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα 
φορητότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, 
• η επεξεργασία γίνεται βάσει συμβατικής υποχρέωσης, 
• η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. 

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεν μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
άλλων. 

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων από την Sail Shade World Pty Ltd. εάν τα δεδομένα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή 
για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντα 
της Sail Shade World Pty Ltd. ή ενός τρίτου μέρους. 

Η Sail Shade World Pty Ltd. τερματίζει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εκτός εάν αποδείξει ότι υπάρχουν πειστικοί νομικοί λόγοι για τη συνέχιση της 
επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών 
του υποκειμένου των δεδομένων ή για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση 
νομικών αξιώσεων. 

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΕΝΑΝΤΊΩΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ 

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί 
στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον εν λόγω σκοπό, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με την άμεση εμπορική 
προώθηση. 

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
αυτούς τερματίζεται. 

ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΩΝ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 



Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα 
που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική, υποβάλλοντας αίτημα για την άσκηση του σχετικού 
δικαιώματος. 

Οι αιτήσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να 
υποβληθούν με τον ακόλουθο τρόπο: 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
prvacy.controller@sailshadeworld.com 

Η αίτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Ταυτοποίηση του προσώπου - όνομα και ενοποιημένος αριθμός ταυτότητας 

Επαφές για σχόλια - διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail 

Αίτηση - περιγραφή της αίτησης 

Η Sail Shade World Pty Ltd. παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση 
με την αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων των οντοτήτων εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης. 

Εάν είναι απαραίτητο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί περαιτέρω κατά δύο μήνες, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων από ένα συγκεκριμένο 
πρόσωπο. Η Sail Shade World Pty Ltd. ενημερώνει το πρόσωπο για οποιαδήποτε τέτοια 
παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους της 
καθυστέρησης. 

Η Sail Shade World Pty Ltd. δεν υποχρεούται να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα εάν δεν είναι σε 
θέση να ταυτοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων. 

Η Sail Shade World Pty Ltd. μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων, όταν 
υπάρχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει 
το αίτημα. 

Όταν το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, οι πληροφορίες παρέχονται, εάν είναι 
δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει 
διαφορετικά. 

Η παρούσα πολιτική εγκρίνεται με εντολή του Διευθυντή της Sail Shade World Pty Ltd. και θα 
τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2020. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου η Sail Shade World Pty Ltd. ενημερώνει για τον 
τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται και προστατεύονται 
τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχονται. 

Η Sail Shade World Pty Ltd. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με νόμιμο, ευσυνείδητο και 
διαφανή τρόπο. Συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητά δηλωμένους και νόμιμους σκοπούς και 
δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς. Τα 



δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα και συναφή, καθώς και περιορισμένα στο 
αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία 
("ελαχιστοποίηση των δεδομένων"), είναι ακριβή και ενημερωμένα. Επεξεργάζονται με τρόπο 
που διασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Διατηρούνται καλόπιστα και σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες. 

Για τους σκοπούς της παρούσας κοινοποίησης, ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νοείται 
κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που μπορεί 
να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναγνωριστικού στοιχείου όπως όνομα, αριθμός 
ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά 
που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, νοητική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω προσώπου. 

Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα από την Sail Shade World 
Pty Ltd. : 

• Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς και το αντικείμενο της 
δραστηριότητας της εταιρείας, δηλαδή: 

• Εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής 
συγκρούσεων συμφερόντων, των πρακτικών διαφθοράς και των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το αυστραλιανό δίκαιο. 

• Ονοματεπώνυμα και επώνυμο 
• Ενιαίος αριθμός πολίτη 
• Επαφές: e-mail, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου 
• Διεύθυνση: κατοικία ή πραγματική διαμονή3. Κατά την παροχή αντιγράφου προσωπικών 

δεδομένων η Sail Shade World Pty Ltd. δεν μπορεί να αποκαλύψει τις ακόλουθες 
κατηγορίες δεδομένων: 

• Προσωπικά δεδομένα τρίτων, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει ρητά να το πράξουν. 
• Δεδομένα που αποτελούν εμπορικό μυστικό, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές 

πληροφορίες 
• Άλλες πληροφορίες που προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία4. Σε 

περίπτωση άρνησης παροχής των ζητούμενων προσωπικών δεδομένων ή σε 
περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, η Sail Shade World Pty Ltd. έχει το δικαίωμα να 
αρνηθεί τη σύναψη σύμβασης ή να καταγγείλει μια ήδη συναφθείσα σύμβαση. 

Οι όροι που καθορίζονται για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής: 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε σχέση με τη σύναψη άλλης 
σύμβασης διατηρούνται για 5 (πέντε) έτη μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός 
του οποίου λήγει η σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν δικαστικές ή/και 
άλλες αξιώσεις. Σε περίπτωση δικαστικών ή/και άλλων αξιώσεων, η περίοδος 
διατήρησης είναι 3 (τρία) έτη μετά την ολοκλήρωσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν 
η επεξεργασία είναι νομικά δικαιολογημένη και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 
αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν έως και 7 (επτά) έτη. 6. Τα 
προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται απαιτούνται σε σχέση με τις συμβάσεις που 
έχουν υπογραφεί με την Sail Shade World Pty Ltd. ή οποιεσδήποτε άλλες 
επιχειρηματικές σχέσεις, και τα ίδια υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται 
νόμιμα και καλόπιστα με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων 
και σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Sail Shade World Pty Ltd. βάσει των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους παραπάνω λόγους 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση 
απορρήτου ή για πρόσθετους συμβατούς σκοπούς σύμφωνα με το νόμο. 



Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μπορούν να παρέχονται σε οποιαδήποτε 
κυβερνητική αρχή σε σχέση με τη δραστηριότητα και τις αρμοδιότητές της, ως εξής: 

• Εθνικός Οργανισμός Εσόδων (ΕΟΕ): κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τις 
θεσμοθετημένες υποχρεώσεις και τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. 

• Κρατική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (SANS): στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
τον νόμο περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

• Δικαστικά όργανα: Ο δικαστικός νόμος προβλέπει γενική υποχρέωση των νομικών 
προσώπων να συνδράμουν και να συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η Sail Shade World Pty Ltd. παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα επίσης σε σχέση με νομικές διαδικασίες που διεξάγονται από 
και κατά της Εταιρείας. 

• Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ): Ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζει τη γενική 
υποχρέωση όλων των φορέων να παρέχουν βοήθεια και να συμμορφώνονται με τις 
οδηγίες των αρχών του ΥΠ κατόπιν αιτήματος και όσον αφορά τις θεσμοθετημένες 
υποχρεώσεις, ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται από το νόμο 

• Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΔΠΧΠ): κατόπιν 
αιτήματος, σε σχέση με τη διενέργεια συγκεκριμένων διαδικασιών ή ελέγχων, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. 

• Επιτροπή Προστασίας κατά των Διακρίσεων: κατόπιν αιτήσεως, σε σχέση με τη 
διενέργεια συγκεκριμένων διαδικασιών ή επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που ορίζει ο νόμος. 

• Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κατόπιν αιτήματος, σε σχέση με τη διενέργεια 
συγκεκριμένων διαδικασιών ή ελέγχων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος 

• Άλλοι φορείς της πολιτείας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης: μόνο εάν υπάρχουν νομικοί 
λόγοι για να προχωρήσουν με αυτόν τον τρόπο και αφού ενημερωθεί το υποκείμενο των 
δεδομένων. 

Εκτός από τις δημόσιες αρχές σε σχέση με τα νόμιμα καθήκοντά τους, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται μπορούν επίσης να παρέχονται σε: 

• Πάροχοι υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, εκτιμητές, δικηγόροι). Η αποκάλυψη 
αυτή γίνεται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και βάσει γραπτής σύμβασης που 
διασφαλίζει ότι οι αποδέκτες θα πρέπει να παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. 

• Δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία/εταιρείες σε σχέση με αγωγές που έχουν κατατεθεί 
από ή κατά της Sail Shade World Pty Ltd. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.9. Κάθε υποκείμενο των 
δεδομένων δικαιούται: 

• Για να λάβετε επιβεβαίωση από την Sail Shade World Pty Ltd. για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτήν. 

• Να ζητήσει από την Sail Shade World Pty Ltd. πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 
τον αφορούν, καθώς και να λάβει αντίγραφο αυτών. 

• Να ζητήσει από την Sail Shade World Pty Ltd. να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που 
τον αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

• Να ζητήσετε από την Sail Shade World Pty Ltd. να διορθώσει ή να διαγράψει τα 
προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. 

• Να ζητήσετε από την Sail Shade World Pty Ltd. να περιορίσει την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. 

• Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η μέχρι τώρα νόμιμη επεξεργασία 
των δεδομένων. 

• Να καταθέσει στην Sail Shade World Pty Ltd. οποιαδήποτε ένσταση σχετικά με το 
παραβιασμένο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. 

• Να καταθέσει στον εποπτικό φορέα ένσταση σχετικά με παραβιασμένο δικαίωμα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα που τον αφορούν10. Η 



Sail Shade World Pty Ltd. δεν εφαρμόζει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και 
κατάρτιση προφίλ. 

Πολιτική Cookies 
Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα cookies της ιστοσελίδας και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης 
πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο chargebackdeadbeats.com. Με 
τα παρακάτω, η εταιρεία Sail Shade World Pty Ltd. παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέσα 
συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρείας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 679/2016. 

Τα cookies είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. 
Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ρυθμίσεων και αναγνωριστικών που απαιτούνται για 
ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την 
αναγνώριση του χρήστη και την προσαρμογή του ιστότοπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του 
χρήστη. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου, τη διάρκεια για την οποία 
αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και έναν μοναδικό αριθμό. 

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

Τύπος 

Έλεγχοι συνόδου και πλοήγησης (αναγνωριστικό συνόδου, ασφάλεια συνόδου, 
λειτουργία κουμπιού επιστροφής κ.λπ.) 

 
Διάρκεια 

Προσωρινά (προσωρινά αρχεία, τα οποία δημιουργούνται στη συσκευή του χρήστη 
μέχρι να εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή την αντίστοιχη εφαρμογή (για περιήγηση στο 

διαδίκτυο). 

Τι είναι αυτό; 

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την είσοδο στον ιστότοπο, τους ελέγχους 
πλοήγησης και τη χρήση του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει 

κανονικά και με ασφάλεια χωρίς αυτά. 

 

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου στις 
προτιμήσεις του χρήστη, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συμπεριφορά του ιστότοπου. 
Χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία γενικών ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, τα οποία 
βοηθούν να διαπιστωθεί πώς ένας χρήστης χρησιμοποιεί έναν ιστότοπο, γεγονός που κατά 
συνέπεια συμβάλλει στην καλύτερη δομή και το περιεχόμενο του ιστότοπου, χωρίς να απαιτείται 
πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες του χρήστη. 

Περιέχουν τα cookies προσωπικές πληροφορίες; 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συσσωρεύονται μέσω των cookies μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών για τον χρήστη. Οι πληροφορίες 
αυτές κρυπτογραφούνται με τρόπο που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε αυτές από μη 
εξουσιοδοτημένα μέρη. 

http://www.master-profil.com/


Ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Cookies 

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαγραφή ή 
την παρεμπόδιση της λήψης cookies για λογαριασμό ορισμένων ή όλων των ιστότοπων. 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τις διάφορες ρυθμίσεις των cookies θα βρείτε στην ενότητα 
ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. 

Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες 
του ιστότοπου. 

Οι αιτήσεις, τα ερωτήματα και οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
cookie.controller@sailshadeworld.com. 
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