
 

 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΊΔΡΥΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

1.1 Εν όψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (General 

Data Protection Regulation) και της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία μας έχει προβεί σε μια σειρά βελτιώσεων και 

προσαρμογών, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η 

ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων που τηρεί.  

1.2 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η 

Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα 

δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.  

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Στην παρούσα Δήλωση, η Εταιρεία με την επωνυμία «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ίδρυση, Εκμετάλλευση και Λειτουργία Εστιατορίων» με τον 

διακριτικό τίτλο «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Αλ. 

Παναγούλη 59, Αγία Παρασκευή Αττικής, Τ.Κ. 15343, καλείται ως η «Εταιρεία» ή/και 

«Εμείς» ή/και η «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αποτελεί τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας κατά την έννοια της σχετικής νομοθεσίας.  

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την διαχείριση 

της μεταξύ μας σχέσης καθώς και για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων 

και για την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων μας (π.χ. επιδίωξη νόμιμων 

επιχειρηματικών σκοπών). 

4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

4.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τους σκοπούς 

εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα και 

περιλαμβάνουν ενδεικτικώς τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

τηλέφωνο. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης και διαχείρισης της μεταξύ μας σχέσης, η 

Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει και στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα, 

άλλα στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Δ.Ο.Υ.), στοιχεία οικονομικής φύσεως 

(όπως στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή 

άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης). Επίσης, η Εταιρεία συλλέγει και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο γνωστοποιήσετε σε εμάς με δική σας πρωτοβουλία κατά την 

επικοινωνία σας μαζί σας.  

4.2 Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς στην Εταιρεία σχετικά με άλλα πρόσωπα 

(π.χ. συνεργάτες σας) θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πρέπει 

επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα εν λόγω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα 

προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα 

τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρεία.   



 

 
 

5. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της μεταξύ μας 

σχέσης ή/και για την συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από τον νόμο, για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων μας καθώς και για σκοπούς 

επικοινωνίας μαζί σας, στο πλαίσιο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων.  

6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

6.1 Στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο αρμόδια εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα της Εταιρείας μας τα οποία είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα σχετικά με 

την εξυπηρέτηση των παρόντων σκοπών επεξεργασίας.  

6.2 Ενδέχεται, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και για την εκπλήρωση 

των ως άνω σκοπών επεξεργασίας, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

σε τρίτα πρόσωπα ή να αναθέσουμε την επεξεργασία τους και σε τρίτους/προμηθευτές 

που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας καθώς και σε άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή ενδέχεται να συνεργαστούμε άμεσα ή έμμεσα 

για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας. Απαγορεύουμε στα εν λόγω τρίτα πρόσωπα 

να κάνουν χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή να τα κοινοποιήσουν για 

οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Σε 

κάθε περίπτωση, θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται 

επαρκώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.  

6.3 Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε 

αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομικές/εισαγγελικές) στις περιπτώσεις όπου υφίσταται εκ 

του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθούμε δυνάμει 

απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, εισαγγελικής, αστυνομικής, ρυθμιστικής ή άλλης 

δημόσιας αρχής.   

6.4 Ενδέχεται τέλος να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς 

σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή 

εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε 

πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που σας αφορούν, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή την 

μεταβίβαση. 

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ενδέχεται ωστόσο να τύχουν κοινοποίησης ή επεξεργασίας, 

για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας, και από τρίτα πρόσωπα που 

είναι εγκαταστημένα σε χώρες εκτός ΕΕ. Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα 

κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό 

και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (π.χ. Standard Contractual 

Clauses).  

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

8.1 Θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για εκείνο το χρονικό διάστημα που 

είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και 

σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι 



 

 
 

απαραίτητα για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας, θα διαγράφονται 

με ασφάλεια από τα συστήματα της Εταιρείας μας. 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

9.1 Ως υποκείμενα των δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε α) το δικαίωμα πρόσβασης 

(δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα 

προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω 

πληροφορίες επ’ αυτού), β) το δικαίωμα διόρθωσης (να απαιτήσετε δηλαδή την 

διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων), γ) το δικαίωμα διαγραφής, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δ) το δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, ε) το δικαίωμα 

στην φορητότητα των δεδομένων καθώς και στ) το δικαίωμα εναντίωσης στην 

επεξεργασία των δεδομένων σας. Στο μέτρο που η επεξεργασία βασίζεται στην 

συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας, 

χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην 

συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.  

9.2 Εάν η άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των 

υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής 

πρακτικής της Εταιρείας, ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως 

αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να 

μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα 

μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για 

περαιτέρω επεξεργασία.  

9.3 Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι η επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία παραβιάζει την νομοθεσία(Γραφεία: 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-

210 6475628). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, ο 

υποψήφιος εργαζόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr=> Τα 

δικαιώματά μου => Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

9.4 Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στην 

διεύθυνση dataprivacy@gr.mcd.com. 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) 

10.1 Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων ή την παρούσα ενημέρωση ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα 

δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε με την 

αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Αλ. Παναγούλη 59, Αγία Παρασκευή, ΤΚ. 153 43, 

υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση dataprivacy@gr.mcd.com ή τηλεφωνικώς στο 210 6873100.  

10.2 Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) την επίβλεψη 

της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση dataprivacy@gr.mcd.com. 
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