
Έντυπο Ενηµέρωσης σχετικά µε την Επεξεργασία Δεδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Γενικά: 
Η επιχείρηση µε την επωνυµία «Κλαυδιανός Αναστάσιος» µε δ.τ. 
«Klavdianos Silver» µε έδρα την Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 15, 6ος 
όροφος), µε Α.Φ.Μ. 042035296 ως Υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής καλούµενος «Κλαυδιανός 
Αναστάσιος»), στο πλαίσιο εναρµόνισής του µε τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισµού Προστασίας των Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής 
«ΓΚΠΔ») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και τις οικείες διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας, µε το παρόν έντυπο σας ενηµερώνει σχετικά µε 
την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών 
του και τα δικαιώµατά σας ως υποκειµένων της σχετικής επεξεργασίας.  
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 
Ο «Κλαυδιανός Αναστάσιος» φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας. 
Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) 
2016/679 το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που, µόνα ή από κοινού µε άλλα, καθορίζουν τους 
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
  
Νοµιµότητα της επεξεργασίας (δηλ. γιατί συλλέγουµε τα δεδοµένα 
σας και για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία τους): 
Ο «Κλαυδιανός Αναστάσιος» δύναται να επεξεργάζεται δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα των πελατών µας εφόσον 
συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, 
υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων µας 
µε τους πελάτες µας και προµηθευτές µας σε αγαθά και υπηρεσίες, 
καθώς και για την προσήκουσα και σύννοµη εκτέλεση των 
παντοίων συµβάσεών µας. Σε αυτή την περίπτωση περιλαµβάνεται 
και η επεξεργασία που χρειάζεται για τη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων, µετά από αίτηση του πελάτη, πριν τη σύναψη της 
σύµβασης (προσυµβατικό στάδιο), 



β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε έννοµη 
υποχρέωση της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» ή για την 
επιδίωξη των εννόµων συµφερόντων που απορρέουν από τις 
συναλλακτικές σχέσεις µας ή από απορρέοντα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία δικαιώµατα και υποχρεώσεις µας, 
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 
υποχρέωσης προς το δηµόσιο και γενικά δηµόσιους Φορείς, 
Οργανισµούς και Υπηρεσίες, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον 
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 
(Σηµειώνεται ότι στις υπό α), β) και γ) περιπτώσεις, για την 
επεξεργασία των δεδοµένων, δεν απαιτείται συναίνεση των 
πελατών/υποκειµένων των δεδοµένων.) 
δ) έχετε συναινέσει ειδικά και ρητά και εγγράφως στην 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 
αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους σκοπούς όπως 
για λόγους στατιστικούς, οργανωτικούς και λειτουργικούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεµελιώνεται σε κάποια εκ των 
ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόµενων νοµίµων βάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, η σχετική δε ανάκληση δεν θίγει τη 
νοµιµότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεση προ της 
ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται µε έγγραφο που υποβάλλεται, 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο «Κλαυδιανός Αναστάσιος» (απευθυνόµενο 
προς το klavdian@otenet.gr ) και ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής 
του και εφεξής. 
  
Επεξεργασία Δεδοµένων 
Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της 
επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» συνίσταται στη συλλογή, 
καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, µεταβολή ή 
προσαρµογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση ή 
κάθε άλλη µορφή διάθεσης, συσχέτιση ή ο συνδυασµός, περιορισµός, 
διαγραφή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και 
συνεργατών µας που έχουν περιέλθει σε γνώση µας, τόσο στο πλαίσιο 
των συναλλακτικών µας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης 
που η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» µπορεί να λάβει από τρίτα, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα κατά 



την άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων των ίδιων ή της επιχείρησης 
«Κλαυδιανός Αναστάσιος», που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση 
αυτοµατοποιηµένων µέσων, 
  
Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων 
στηρίζεται στην παροχή συναίνεσης εκ µέρους σας (τέτοια δε συναίνεση 
απαιτείται λ.χ. για την αποστολή προς εσάς από την επιχείρηση 
«Κλαυδιανός Αναστάσιος» εντύπων και ηλεκτρονικών µηνυµάτων για 
διαφηµιστικούς – προωθητικούς και άλλους σκοπούς), έχετε δικαίωµα να 
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή, η σχετική δε 
ανάκληση δε θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση γίνεται µε έγγραφο 
που υποβάλλεται, εγγράφως στο «Κλαυδιανός Αναστάσιος» ή 
ηλεκτρονικά στην ηλ/κή διεύθυνση klavdian@otenet.gr, και ισχύει από 
την ηµεροµηνία υποβολής του και εφεξής.  
  
Είδος δεδοµένων που επεξεργάζεται η επιχείρηση «Κλαυδιανός 
Αναστάσιος», δηλ. ποια δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
συλλέγουµε και από που : 
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόµαστε µπορεί 
να έχουν περιέλθει σε γνώση µας, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών 
µας σχέσεων, όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαµβάνουµε από 
τρίτα, φυσικά ή νοµικά, πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δηµοσίου 
τοµέα, κατά την άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων των ίδιων ή του 
«Κλαυδιανός Αναστάσιος». Πρόκειται δε για τα ακόλουθα δεδοµένα: 
  

1. Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο πελάτη. 
2. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη. 
3. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. & Χώρα Φορολογικής 
Κατοικίας 

4. Επάγγελµα 
5. Διεύθυνση Κατοικίας ή Εργασίας  
6. Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Κατοικίας, 
Τηλέφωνο Εργασίας, Email, Διεύθυνση Αλληλογραφίας. 

7. Δεδοµένα καταγραφής συνοµιλιών-επικοινωνίας (τηλεφωνικής, 
ηλεκτρονικής) κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσής σας (στην 
ιστοσελίδα, στην εφαρµογή επικοινωνίας και στα µέσα κοινωνικής 



δικτύωσής µας), και τηρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 
ΓΚΠΔ. 

8. Δεδοµένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή /και ψηφιακών προϊόντων 
και υπηρεσιών της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» (όπως 
λ.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού 
πρωτοκόλλου - IP addresses, δεδοµένα τοποθεσίας ή άλλα 
επιγραµµικά –online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) 
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους αυτών. 

9. Στοιχεία περί της διενέργειας πράξεων πληρωµών-καταβολών περί 
την διάθεση υπηρεσιών, οι οποίες πληρωµές µπορούν να γίνουν 
είτε µε µετρητά, είτε µε τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας, είτε µε µεταφορά εµβάσµατος. Στις περιπτώσεις αυτές η 
διαβίβαση των δεδοµένων προς την τράπεζα θεωρείται ότι γίνεται 
κατ’ εντολή του εκάστοτε υποκειµένου προς τον διαβιβάζοντα 
πάροχο, ο οποίος ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια 
αυτών.  

10. Δεδοµένα εικόνας προσώπων από τα συστήµατα βιντεοσκόπησης 
των εγκαταστάσεων της έδρας της επιχείρησης «Κλαυδιανός 
Αναστάσιος».  

 
Σηµειώνεται ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται 
από τους αντισυµβαλλοµένους µας (π.χ. τους πελάτες µας) πρέπει να 
είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται µε επιµέλεια αυτών, 
άµεσα σε κάθε περίπτωση µεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται 
απαραίτητο ή σκόπιµο από την επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» 
για τη διατήρηση των µεταξύ µας συναλλακτικών σχέσεων ή για τη 
συµµόρφωσή µας µε τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον 
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις µας. 
  
Δεδοµένα ειδικών κατηγοριών 
Η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» δεν επεξεργάζεται δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα πελατών µας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 
ούτε γενετικά ή βιοµετρικά δεδοµένα µε σκοπό την ταυτοποίηση του 
πελάτη ή δεδοµένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του 
πελάτη ή τον γενετήσιο προσανατολισµό του. 



Δεδοµένα ανηλίκων: 
Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε 
ανήλικους εκτελείται µε την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούµενης 
συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική µέριµνα αυτών, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα από την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
 
Σκοποί της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
των πελατών και αντισυµβαλλοµένων µας γενικά είναι: 
α) η προσήκουσα εκτέλεση των συµβάσεων πώλησης και εµπορίας 
προϊόντων και η εξυπηρέτηση των αναγκών οργάνωσης και 
λειτουργίας µας και των υποχρεώσεών µας προς το Δηµόσιο, 
Οργανισµούς, Τράπεζες και παρόχους αγαθών, µέσων και υπηρεσιών,  

β) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών 
σχέσεων της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» µε τους πελάτες 
µας, στους οποίους παρέχουµε τις υπηρεσίες πώλησης και εµπορίας 
προϊόντων, 

γ) η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως 
εντολών, αιτήσεων και αιτηµάτων των πελατών µας προς την 
επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» που δίδονται εγγράφως, 
ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, ή µε τη χρήση εφαρµογών από κινητό 
τηλέφωνο ή tablet ή PC στο πλαίσιο της πώλησης και εµπορίας 
προϊόντων, 

δ) η στο πλαίσιο της πώλησης και εµπορίας προϊόντων εκπλήρωση των 
απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο υποχρεώσεων της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος», 
καθώς και η συµµόρφωσή µας µε αποφάσεις των αρµόδιων εποπτικών, 
διοικητικών, δηµόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και 
Υπηρεσιών,  

ε) η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόµενων προς την 
επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» αιτηµάτων µελών, συνεργατών 
και πελατών µας ή η εξέταση παραπόνων πελατών µας και 

στ) η λήψη από τους πελάτες µας έντυπων και ηλεκτρονικών µηνυµάτων 
από την επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» για την ενηµέρωσή 
σας για προνοµιακά προγράµµατα, προγράµµατα επιβράβευσης 
χρήσης, διαφηµιστικούς / προωθητικούς λόγους, καθώς και η λήψη 
από τους πελάτες µας ερωτηµατολογίων για τη 



διερεύνηση/αξιολόγηση της ποιότητας-επιπέδου των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µεταφοράς µε σκοπό τη βελτίωσή τους. 

 
Φύλαξη και χρόνος διακράτησης: 
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών µας υπόκεινται σε 
επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από εµάς σε ασφαλές 
περιβάλλον, αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται και µόνο για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την 
επίτευξη των εν λόγω σκοπών, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων 
προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών µας τηρούνται 
για χρονικό διάστηµα δέκα ετών (10) ετών από την µε οποιονδήποτε 
τρόπο λήξη της συµβατικής σχέσης µεταξύ της επιχείρησης «Κλαυδιανός 
Αναστάσιος» και του πελάτη µας, δηλ. µέχρι τη συµπλήρωση της εκ του 
άρθρου 250 Α.Κ. οριζόµενης προθεσµίας παραγραφής σχετικών 
αξιώσεων.  
Σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, το ανωτέρω χρονικό όριο δεν 
ισχύει, οπότε και ο προβλεπόµενος χρόνος τήρησης των δεδοµένων 
παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. 
  
Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων: 
Αποδέκτες των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών µας 
µπορεί να είναι: 
i) οι υπάλληλοι της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» στους 
οποίους έχουµε αναθέσει καθήκοντα για την εκτέλεση των 
καταρτισθεισών συµβάσεων πώλησης και εµπορίας προϊόντων (όπως 
π.χ. οι χειριστές των ηλεκτρονικών συστηµάτων ή εφαρµογών που 
δέχονται και εξυπηρετούν τους πελάτες), καθώς και αυτοί στους 
οποίους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση αιτηµάτων/παραπόνων πελατών 
µας, η παρακολούθηση, ενηµέρωση και είσπραξη οφειλών από και 
περί την παροχή υπηρεσιών πώλησης και εµπορίας προϊόντων, 

ii) συνεργάτες της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος», 
iii) τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά στα οποία η επιχείρηση 

«Κλαυδιανός Αναστάσιος» έχει αναθέσει, µερικά ή ολικά, τη για 
λογαριασµό του εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για την διευκόλυνση και 
καλύτερη εξυπηρέτηση της παροχής υπηρεσιών πώλησης και εµπορίας 



προϊόντων, καθώς και της συµµόρφωσής του µε το εκάστοτε ισχύον 
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ορίζονται από τους σχετικά 
αντισυµβαλλοµένους µας φορείς (επιχειρήσεις, π.χ. διάθεσης ή και 
υποστήριξης λογισµικών, εφαρµογών κλπ. περί την λειτουργία µας) 
και καλύπτονται µε δηλώσεις εµπιστευτικότητας, 

iv) τρίτα πρόσωπα µε τα οποία η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» 
συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών πώλησης και εµπορίας προϊόντων, όπως ενδεικτικά µπορεί 
να είναι οι ειδικά ορισµένοι συνεργάτες των παρόχων προϊόντων ή/ και 
υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως 
πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστηµάτων, δικτύων, εφαρµογών, 
περιλαµβανοµένων των επιγραµµικών συστηµάτων και πλατφόρµων, 
εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης αρχείων και 
δεδοµένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που δεσµεύονται µε 
δηλώσεις εµπιστευτικότητας, 

v) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, 
δυνάµει του ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή 
βάσει δικαστικής απόφασης και 

vi) οι αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο και τη λειτουργία της επιχείρησης 
«Κλαυδιανός Αναστάσιος», καθώς και εν γένει οποιαδήποτε δηµόσια, 
διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή 
Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόµιµων καθηκόντων της. 

  
Η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» γνωρίζει στο κοινό, πελάτες, 
µέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες του κ.α. ότι έχει διασφαλίσει, αφενός την 
δέσµευση όλων των ως άνω αποδεκτών για την εµπιστευτικότητα κατά 
την επεξεργασία των δεδοµένων σας και αφετέρου ότι οι εκτελούντες για 
λογαριασµό του την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 
πελατών µας κλπ. πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νοµοθεσία 
προϋποθέσεις και παρέχουν διαβεβαιώσεις για την εφαρµογή των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, ώστε κατά την 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών µας 
από αυτούς, τα δικαιώµατα των υποκειµένων να είναι προστατευµένα. 
  
 



Δικαιώµατα των πελατών, µελών, συνεργατών και υπαλλήλων µας 
ως υποκειµένων των δεδοµένων: 
Οι πελάτες, µέλη, συνεργάτες και υπάλληλοι µας ως υποκείµενο των 
προσωπικών δεδοµένων διαθέτετε τα εξής δικαιώµατα:  
α) δικαίωµα για ενηµέρωση και πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς 
και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους 
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστηµα 
αποθήκευσής τους,  

β) δικαίωµα για υποβολή αιτήµατος διόρθωσης ανακριβών δεδοµένων 
και συµπλήρωσης ελλιπών δεδοµένων που τηρούνται,  

γ) δικαίωµα στη λήθη, δηλ. διαγραφής των δεδοµένων, µε την 
επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νοµίµων δικαιωµάτων 
της επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» προς διακράτησή τους για 
ελάχιστο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, δυνάµει του εκάστοτε 
ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,  

δ) δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας των δεδοµένων, εφόσον, είτε 
αµφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι 
παράνοµη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόµιµος λόγος για τη 
διακράτησή τους,  

ε) δικαίωµα φορητότητας των δεδοµένων σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε 
συγκατάθεσή σας και διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα (η 
ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώµατος τελεί υπό την επιφύλαξη των 
νοµίµων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης «Κλαυδιανός 
Αναστάσιος» για διακράτηση των δεδοµένων και εκπλήρωση 
καθήκοντός του προς το δηµόσιο συµφέρον) και  

στ) δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων που σας 
αφορούν για λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη κατάσταση σας, 
στις περιπτώσεις όπου τα δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή 
για τους σκοπούς των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει η 
επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» ή τρίτο µέρος. 

 
 
 



Ασφάλεια: 
Η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» έχει λάβει αυστηρά µέτρα 
ασφαλείας (οργανωτικά και τεχνικά) για τη διασφάλιση του απορρήτου 
και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών 
του από κάθε παράνοµη ή αθέµιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων: 
Η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει 
Πολιτική Προστασίας των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία 
είναι διαθέσιµη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
www.klavdianos-silver.gr. Η ανωτέρω πολιτική υπόκειται σε µονοµερή 
τροποποίηση από την «Κλαυδιανός Αναστάσιος», κατά την απόλυτη 
διακριτική του ευχέρεια, η επικαιροποιηµένη δε έκδοσή του αναρτάται 
αµέσως στην παραπάνω ιστοσελίδα. 
 
Επικοινωνία για θέµατα Προστασίας Δεδοµένων: 
Μπορείτε να επικοινωνείτε για θέµατα Προστασίας Δεδοµένων µε τον 
Αναστάσιο Κλαυδιανό, ο οποίος έχει οριστεί ως υπεύθυνος για τέτοια 
θέµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι : Μητροπόλεως 15, 6ος 
όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2310-242347, email: klavdian@otenet.gr. 
Τα αιτήµατα σας σχετικά µε τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα 
και την άσκηση των δικαιωµάτων σας υποβάλλονται στον ως άνω 
Αναστάσιο Κλαυδιανό στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
klavdian@otenet.gr ή εγγράφως στα γραφεία του στην Θεσσαλονίκη 
(Μητροπόλεως 15, 6ος όροφος) υπόψη του. 
Η επιχείρηση «Κλαυδιανός Αναστάσιος» θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να απαντήσει στο αίτηµά σας εντός τριάντα (30) ηµερών από 
την υποβολή του. Η ως άνω προθεσµία δύναται να παραταθεί για εξήντα 
(60) ηµέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την κρίση της 
επιχείρησης «Κλαυδιανός Αναστάσιος» λόγω της πολυπλοκότητας του 
αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων. Στην περίπτωση αυτή θα 
υπάρχει ενηµέρωσή σας εντός τριάντα (30) ηµερών. 
Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που τα 
αιτήµατα πελάτη είναι προδήλως αβάσιµα ή υπερβολικά ή 
επαναλαµβανόµενα, τότε δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την 



καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσής του, είτε να 
αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτηµα ή τα αιτήµατά του. 


