
 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων  

1. Εισαγωγή 

Με την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα («Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία και χρήση (εφεξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών 
σας δεδομένων. 

 
 

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων 

Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η: 

ΓΣΑ Ελληνικό Μοντελιστικό Κέντρο Ι.Κ.Ε. (“GSA Hellenic Modelling Center”) 
Λεωφ. Ηρακλείτου 120 
15238, Χαλάνδρι Αττικής 
Tηλέφωνο: +30 211 012 1992 E-mail: info@marklin.gr  

 
 

3. Συλλογή/χρήση των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Η GSA Hellenic 
Modelling Center δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν  τα έχετε 
παράσχει εσείς ρητά (π.χ. όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter μέσω 
email, μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, 
παραγγέλνετε προϊόντα ή υπηρεσίες ή ζητάτε πληροφορίες) και για συγκεκριμένο 
σκοπό (π.χ. αποστολή Newsletter/μηνυμάτων, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, 
να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας ή να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα 
αποτελέσματα ενός διαγωνισμού, για να σας παραδώσουμε/τοποθετήσουμε κάποιο 
προϊόν) και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους. Η GSA 
Hellenic Modelling Center ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που 
είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν 
συλλεχθεί. 

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο 
 για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο 
μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες 
νομοθετικές διατάξεις. 
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Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας 
δεδομένων για σκοπούς marketing (εγγραφή στο Newsletter της GSA Hellenic Modelling 
Center  ή για την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο), θα 
χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας (i) μέσω του ειδικού συνδέσμου Un-subscribe στο τέλος κάθε 
Newsletter ή (ii) με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail με τίτλο 
UNSUBSCRIBE στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marklin.gr. 

 
 

4. Διαβίβαση δεδομένων 

Ενδέχεται η GSA Hellenic Modelling Center να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά 
σας δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. 
για την αποστολή/τοποθέτηση προϊόντων ή για τη διενέργεια διαγωνισμών) ή προς 
συντήρηση/υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων. 

Η GSA Hellenic Modelling Center δεσμεύει συμβατικά τα εν λόγω τρίτα μέρη να 
προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει των οδηγιών που τους 
παρέχονται και σε συμμόρφωση με  την παρούσα Πολιτική  για την 
διαχείριση/προστασία προσωπικών δεδομένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια 
νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η GSA Hellenic Modelling Center εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, 
κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους (πλην 
αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. 

 

5. Διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας ή φορητότητα 
δεδομένων 

 

Προκειμένου να διαπιστώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και 
επικαιροποιημένα ή προκειμένου να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό 
επεξεργασίας αυτών ή ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 
στείλετε το αίτημά σας με email στη διεύθυνση info@marklin.gr. 

 
 

6. Ασφάλεια δεδομένων 

Η GSA Hellenic Modelling Center δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Για 
τo σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνονται 
συνεχώς.  

 



7. Τροποποίηση/ενημέρωση της Πολιτικής 

Η GSA Hellenic Modelling Center κατά καιρούς θα προβαίνει σε 
τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να ανατρέχετε πάντα στην 
παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της, σε περίπτωση 
που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις. 

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 22/05/2018. 

 
 

8. Επικοινωνία/Παράπονα 

Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες ή αν ανησυχείτε για 
τον τρόπο που η GSA Hellenic Modelling Center χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας 
δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της GSA Hellenic Modelling Center ταχυδρομικά στη διεύθυνση  

ΓΣΑ Ελληνικό Μοντελιστικό Κέντρο 

Ηρακλείτου 120 

Χαλάνδρι 15238 

Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

ή με email στη διεύθυνση dpo@marklin.gr ή  info@marklin.gr. 
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