ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΤΣΙΛMΠΟΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ
ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ-ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «ΤΣΙΛΜΠΟΞ Α.Ε.» (Δωδώνης
31, 15351 Παλλήνη Αττικής, Τηλ. 210 6071300, fax 210 6032674, email
info@chillboxfrozenyogurt.com) ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ήθελε δια της παρούσας να
σας ενημερώσει ότι θα προβαίνει μέσω του διαδικτυακού τόπου www.chillbox.gr στη
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο συμπλήρωσης της
αίτησης ενδιαφέροντος για franchise και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα ακόλουθα
προσωπικά σας δεδομένα: ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας, ηλικία, διαθέσιμο επενδυτικό
κεφάλαιο, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας
ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας σας (οικίας, εργασίας, κινητό τηλέφωνο),
στοιχεία διαθέσιμου ακινήτου (διεύθυνση, επιφάνεια), τρόπο κτήσης ακινήτου).
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι η
αξιολόγηση της αίτησής σας για ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας franchise και η
δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας..
Περαιτέρω η Εταιρεία μας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει πλήρως μετά το
πέρας 6 μηνών από την καταχώρηση της αίτησής σας όλα τα δεδομένα σας, σε περίπτωση
που δεν προχωρήσει η αίτησή σας στο επόμενο στάδιο. Ακόμη, η Εταιρεία μας εγγυάται ότι
έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά
πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, , είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει
το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία
πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
Σε κάθε δε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα
κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης
ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής
(«δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των
δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάςυπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ
των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς
την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1)
μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί
για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας,
ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η
οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό
την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο
νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας
Δεδομένων στο τηλ 210 6071332, Fax 210 6032674, email: dpo@chillbox.gr.

