
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

- κατ' άρθρα 6 και 13 του Κανονισμού Ε.Ε. (2016/679) - 
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα, που εκουσίως μας χορηγήσατε, συλλέγονται και 
επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, κατά τα παρακάτω: 
 
1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε 
αρχείο και τα επεξεργάζεται το σωματείο μας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Logistics» 
(εφεξής «EEL»). 
 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας κα. Έφη Κούτσιαρη, 
στο τηλ.: 213 0387248 ή στο email: info@eel.gr 

 

3. ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο - email), θέση και εταιρεία που εκπροσωπείτε, βιογραφικό σημείωμα. 
 
4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται: 
α) για την επικοινωνία της EEL με τα μέλη της και τις ενημερώσεις, 
β) για την δημιουργία αρχείου-λίστας μελών, 
 
5. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ: Με την παρούσα δήλωση παρέχετε την ανεπιφύλακτη συναίνεση και τη 
ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους 
ανωτέρω σκοπούς. 
 
6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Το σωματείο μας διατηρεί τα 
προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για 
την εκπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων σκοπών και προπάντων όχι για διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. 
 
7. ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς και στο 
πλαίσιο του έννομου συμφέροντος του σωματείου μας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτες 
εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής που τυχόν μας παρέχουν υποστηρικτικές τεχνικές 
υπηρεσίες για τους ανωτέρω σχετικούς σκοπούς. 
 
8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, που μπορείτε να ασκείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός Ε.Ε. 
(2016/679), ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) 
υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων 
ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) φορητότητα 
των δεδομένων σας, και δ) δικαίωμα ανάκλησης μας συγκατάθεσης. 
 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε στο τηλ.: 213 0387248 ή στο email: 
info@eel.gr 
 
Διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: 
contact@dpa.gr. 
 

mailto:contact@dpa.gr


Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων και την πολιτική του σωματείου μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

μας: www.eel.gr 

 

Ο/Η Λαβών/ούσα γνώση  

και Συναινών/ούσα 

 

 

……………………………………… 

http://www.eel.gr/

