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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
Για την Pelmatografima ELite η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και 
αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε 
και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της Εταιρίας.  
 
Η Pelmatografima ELite δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το ισχύον εθνικό 
νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 
Η Pelmatografima ELite ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά 
δεδομένα με  σκοπό την κατασκευή, τιμολόγηση και ολοκλήρωση των παραγγελιών που αναλαμβάνει και 
την παράδοση των προϊόντων στους παραλήπτες.  
 
Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, κινητό ή/και σταθερό , ηλεκτρονική διεύθυνση (email), καθώς 
και δεδομένα υγείας, όπως εξετάσεις (πελματογραφήματα) και οι σχετικές διαγνώσεις και σωματομετρικά 
στοιχεία (βάρος, ύψος, μέγεθος παπουτσιού). Τα δεδομένα σας μπορεί να μας τα γνωστοποιήσετε εσείς ή ο 
θεράπων ιατρός σας.  

  
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:  

i. προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταξύ μας σύμβαση και να λάβετε τα προϊόντα μας (άρθρο 6 §1 β 
του Κανονισμού). Αν δεν μας δώσετε τα παραπάνω στοιχεία, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας 
εξυπηρετήσουμε.  

ii. προκειμένου να συμμορφωθεί η Pelmatografima ELite με τις έννομες υποχρεώσεις της, κατά την 
άσκηση των επιχειρηματικών/λειτουργικών δραστηριοτήτων της (άρθρο 6 §1 γ του Κανονισμού) 

iii. για την προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων (άρθρο 6 §1 στ του 
Κανονισμού) τόσο της Εταιρίας, όσο και των εργαζομένων/συνεργατών/πελατών της, στην 
περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα 
και συμφέροντά μας. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των 
προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη 
λειτουργία της. 

 
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί επεξεργασίας, είναι πιθανό τα δεδομένα σας να 
κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες εκτός της Pelmatografima ELite, όπως εταιρίες ταχυμεταφοράς (για την 
παράδοση των παραγγελιών), εξωτερικό συνεργαζόμενο φοροτεχνικό γραφείο κλπ., καθώς και σε δημόσιες 
αρχές και φορείς, στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να 
επιτευχθεί ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων ή προκειμένου να συμμορφωθεί η Εταιρία με έννομες 
(νομοθετικές, κανονιστικές, δικαστικές αποφάσεις) ή συμβατικές υποχρεώσεις της ή να προασπίσει τα 
έννομα συμφέροντά της.  
 
Η Pelmatografima ELite εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για άλλους 
σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των 
προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται. 
 
Τα δεδομένά σας δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε χώρες ή οργανισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου –παρά μόνο αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση 
του σκοπού επεξεργασίας τους. Αν οι διαβιβάσεις αυτές δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προστατεύονται από κατάλληλες εγγυήσεις ή άλλους εγκεκριμένους από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μηχανισμούς, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.  
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Τα δεδομένα που μας παρέχετε τηρούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών (σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004) και 
για όσο επιπλέον χρονικό διάστημα μας υποχρεώνει η νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρίας, 
αλλά και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο να τα διατηρήσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα 
συμφέροντά μας. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών 
που παρέχει η Εταιρία, η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της, καθώς και η νομική 
υπεράσπιση δικαιωμάτων και συμφερόντων της. Η Pelmatografima ELite εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα και μεριμνά συνεχώς προκειμένου να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, καταστροφή, παραποίησή, απαγορευμένη 
διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση (αντίγραφο) των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να τα 
μεταφέρουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό). Επιπλέον, μπορείτε να 
μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και ενημερώσουμε τα δεδομένα σας και σε ορισμένες περιπτώσεις να τα 
διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή 
(συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση 
προφίλ). 
  
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  
 
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο σχετικά 
με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pelmatografima-elite.gr ή στο 
τηλέφωνο 210 7255800 ή στη διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 149, 16122, Καισαριανή.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Pelmatografima ELite 
μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
www.pelmatografima-elite.gr.  
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