
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΤΙ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

1.1 Για τη διοργάνωση πάρτι γενεθλίων στα εστιατόρια της και για την απαραίτητη προς το 
σκοπό αυτό επικοινωνία μας μαζί σας η εταιρεία «Premier Capital Hellas Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η 
«Εταιρεία» ή «PREMIER CAPITAL HELLAS ΑΕ») θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει σε ηλεκτρονική 
ή/και σε έγχαρτη μορφή προσωπικά δεδομένα δικά σας και του ανήλικου τέκνου σας, που 
συμπληρώσατε στο σχετικό έντυπο. Η παρούσα ενημέρωση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε 
ως υποκείμενα των δεδομένων.  

1.2 Η PREMIER CAPITAL HELLAS ΑΕ αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την έννοια του 
νόμου. Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
υποκειμένων είναι εν προκειμένω η συγκατάθεσή σας. Εάν δεν μας χορηγήσετε την συγκατάθεσή σας 
ή αν την ανακαλέσετε δεν θα είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε της υπηρεσίες μας για την 
διοργάνωση του παιδικού πάρτι. Η συγκατάθεσή σας δίδεται οικειοθελώς και μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική  διεύθυνση dataprivacy@gr.mcd.com. 

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1 Στα προσωπικά δεδομένα θα έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι 
υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διοργάνωσης των πάρτι στα 
εστιατόρια της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε εκείνα τα τρίτα 
πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και έχουν συμβατική 
υποχρέωση να διασφαλίσουν την προστασία τους. Θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα 
προστατεύονται επαρκώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.  

2.2 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται 
εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας 
δικαστικής αρχής. 

3. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

3.1 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

4.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 
αναγκαίο σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της Εταιρείας. Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα 
κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας της Εταιρείας. Όπου τα 
προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα διαγράφονται από το 
σύστημά μας με ασφάλεια. 

5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

5.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή 
κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται 
επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να 
απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 
το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. Μπορείτε 
να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας στην διεύθυνση dataprivacy@gr.mcd.com. 
Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον 
νόμο ή από εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να 
ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της 
χρήσης των προσωπικών δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.  

5.2 Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία παραβιάζει την νομοθεσία για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο 
υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματά 
μου/ Υποβολή Καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

6.1 Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) την επίβλεψη της 
συμμόρφωσης της Εταιρεία με την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dataprivacy@gr.mcd.com σε περίπτωση τυχόν ερωτήσεων ή αποριών σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε 
ως υποκείμενο των δεδομένων. 
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