ΟΜΙΛΟΣ BUREAU VERITAS ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
(Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018)
Η Bureau Veritas (εφεξής "Bureau Veritas"," εμείς"), αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και
ουσιαστικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα
των Χρηστών της (όπως ορίζονται παρακάτω).
Αποδίδουμε μεγάλη αξία στην ακεραιότητα μας και είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία ισχυρών και διαρκών
σχέσεων με εσάς με βάση την εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι
απαραίτητη για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκφράζει την ισχυρή
δέσμευση του Ομίλου Bureau Veritas να σέβεται και να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε ατόμου και
να διασφαλίζει τη διεθνή συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Bureau Veritas παγκοσμίως.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τους
τύπους προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσαμε να συλλέξουμε ή να διατηρήσουμε για εσάς, τον τρόπο
με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, αυτούς με τους οποίους τα μοιραζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο τα
προστατεύουμε και τα διατηρούμε ασφαλή, και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή ώστε να την προσαρμόσουμε σε πιθανές νέες πρακτικές και για την
προσφορά νέων υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αλλάξουμε την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης"
και θα αναφέρουμε την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι αλλαγές. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων επισυνάπτεται στις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τους πελάτες μας, τους
παρόχους υπηρεσιών ή τους συνεργάτες μας. Διατίθεται επίσης σε ιστότοπους και δημοσιεύσεις της Bureau
Veritas.
Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά για πιθανές ενημερώσεις αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων που είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση:
https://personaldataprotection.bureauveritas.com
" Προσωπικά δεδομένα ": σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην ταυτοποίηση σας άμεσα ή έμμεσα. Αυτό σημαίνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν
στοιχεία όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / κατοικίας, ονόματα χρηστών, περιεχόμενο που έχει
δημιουργηθεί από τον χρήστη, οικονομικές πληροφορίες, διεύθυνση IP κ.λπ.
" Χρήστης (-ες) " σημαίνει οποιουσδήποτε ενδεχόμενους πελάτες, πελάτες, παρόχους υπηρεσιών,
συνεργάτες, υπεργολάβους, υποψηφίους εργαζομένους και γενικότερα όσους έρχονται σε επαφή μαζί μας
(εφεξής " εσείς ").
" Επεξεργασία" σημαίνει κάθε λειτουργία ή σύνολο εργασιών που εκτελείται επί Προσωπικών Δεδομένων ή σε
ομάδες Προσωπικών Δεδομένων, είτε με αυτοματοποιημένο τρόπο είτε όχι, όπως συλλογή,
καταγραφή, οργάνωση , διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση,
χρήση, αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση, προσαρμογή ή συνδυασμό, περιορισμό,
διαγραφή ή καταστροφή.
1. Ποιες είναι οι αρχές για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε νομική οντότητα Bureau Veritas που συλλέγει ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τις
επιχειρηματικές ανάγκες της ενεργεί ως " υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων". Σύμφωνα με τους νόμους περί
προστασίας δεδομένων, πρέπει να καθορίσει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών σας
Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας.

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και,
ιδίως, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ( «ΓΚΠΔ») με ημερομηνία 27
Απρ 2016, όπως ισχύει από την 25η Μαΐου 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να:
•
Συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα δίκαια και νόμιμα.
•
Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να
μην τα επεξεργαζόμαστε στη συνέχεια κατά τρόπο ασύμβατο με αυτούς τους σκοπούς.
Επεξεργαζόμαστε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι κατάλληλα, σχετικά και όχι υπερβολικά σε
•
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν ληφθεί και την περαιτέρω επεξεργασία τους.
•
Εξασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι ακριβή, πλήρη και, όπου χρειάζεται,
ενημερωμένα.
Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο
•
για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις περί παραγραφής.

2. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, γιατί και πώς τα χρησιμοποιούμε;
Προκειμένου να έχετε τη σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας
Δεδομένα, έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αναζητώντας το πλαίσιο/
τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.
1)

2)
3)
4)

Στήλη 1 - Σε ποια περίπτωση συλλέγονται τα δεδομένα σας; Αυτή η στήλη εξηγεί τη δραστηριότητα ή
την περίπτωση στην οποία συμμετέχετε όταν χρησιμοποιούμε ή συλλέγουμε τα Προσωπικά σας
Δεδομένα.
Στήλη 2 - Τι είδους προσωπικά δεδομένα μπορούμε να διατηρούμε για εσάς; Αυτή η στήλη εξηγεί
τους τύπους Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε.
Στήλη 3 - Πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε; Αυτή η στήλη εξηγεί τι κάνουμε με τα Προσωπικά σας
Δεδομένα και τους σκοπούς συλλογής τους.
Στήλη 4 - Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων; Αυτή η στήλη
εξηγεί το λόγο για τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Όταν συλλέγουμε δεδομένα μέσω εντύπων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εντύπων, θα αναγράψουμε
τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκους. Η παράλειψη παροχής των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο
θα μπορούσε να σας εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένη υπηρεσία .
Ως Χρήστης των υπηρεσιών μας και των ιστοτόπων μας, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ενδέχεται
να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά σας Δεδομένα και εμείς να τα συλλέξουμε.
Ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς μέσω των ιστοτόπων, των εντύπων,
των υπηρεσιών μας ή με άλλο τρόπο. Μερικές φορές θα παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε εμάς
άμεσα (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των ιστοτόπων μας, όταν ζητάτε μια εκτίμηση κόστους
προσφοράς, όταν εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας), ενώ άλλες φορές τα συλλέγουμε έμμεσα (π.χ. με
τη χρήση ηλεκτρονικών cookies για να καταλάβουμε πως χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας) ή άλλες φορές
λαμβάνουμε τα δεδομένα σας από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων νομικών προσώπων του Ομίλου
Bureau Veritas.
Σε ποιο πλαίσιο συλλέγονται
τα Προσωπικά σας
Δεδομένα;

Τι είδους Προσωπικά
Δεδομένα μπορούμε να
διατηρούμε για εσάς;

Πώς και γιατί μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε;

Ποια είναι η νομική βάση μας
για την επεξεργασία των
Προσωπικών σας Δεδομένων;

Συνδρομή σε μια υπηρεσία
Πληροφορίες που
συλλέγονται
κατά τη διάρκεια
της συνδρομής
σε μία από τις
υπηρεσίες μας

Όνομα και επίθετο
Διεύθυνση email
Ταχυδρομική
διεύθυνση
(τιμολόγηση)
Αριθμός τηλεφώνου
Πληροφορίες
συναλλαγής
(λεπτομέρειες σχετικά
με την υπηρεσία που
έχετε εγγραφεί, τον
αριθμό συναλλαγής, το
ιστορικό υπηρεσιών
κ.λπ.)
Πληροφορίες
πληρωμής

Για να
•
Στείλουμε μια εκτίμηση
προσφοράς
•
Επεξεργαστούμε και να
παρακολουθούμε τη
συνδρομή μας
Διαχειριστούμε την πληρωμή
•
της συνδρομή σας
Διαχειριστούμε οποιαδήποτε
•
επαφή έχετε μαζί μας σχετικά
με τη συνδρομή σας
•
Διαχειριστούμε τυχόν
διαφωνίες σχετικά με μια
συνδρομή
•
Τρέξουμε στατιστικά μοντέλα

•
•

Εκτέλεση σύμβασης:
Για να σας παράσχουμε
την υπηρεσία που
ζητήσατε (συνδρομή)

Όνομα και επίθετο
Διεύθυνση email
Αριθμός τηλεφώνου
Δεδομένα σχετικά με
την εμπορική σχέση:
λεπτομέρειες σχετικά
με την υπηρεσία στην
οποία έχετε εγγραφεί,
τη διάρκεια,
αλληλογραφία με τον
πελάτη κλπ.
Πληροφορίες ατομικού
λογαριασμού για
πρόσβαση στην
πλατφόρμα “Building in
One”

Για να
Σας παρέχουμε την
•
απαιτούμενη υπηρεσία
•
Σας επιτρέψουμε να
αποκτήσουμε πρόσβαση και
να χρησιμοποιήσετε την
πλατφόρμα Building in One
Platform όταν ζητείται τέτοια
υπηρεσία
•
Διαχειριστούμε οποιαδήποτε
επαφή έχετε μαζί μας κατά τη
διάρκεια της παροχής της
υπηρεσίας
•
Διαχειριστούμε την εμπορική
σχέση μαζί σας
•
Διαχειριστούμε οποιοδήποτε
αίτημα ή διαφορά σχετικά με
μια υπηρεσία

•

Εκτέλεση σύμβασης:
Για να σας παράσχουμε
την υπηρεσία που
ζητήσατε
(συνδρομή)

Για να
•
Δημιουργούμε και να
διαχειριζόμαστε αρχεία
προμηθευτών/ πωλητών
•
Διαχειριζόμαστε συμβάσεις,
παραγγελίες, παραδόσεις,
τιμολόγια και λογιστικά
στοιχεία

•

Εκτέλεση σύμβασης:
Για τη διαχείριση της
συμβατικής σχέσης μαζί
σας

•
•
•
•

Όνομα και επίθετο
Διεύθυνση email
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Δραστηριότητα
Επωνυμία εταιρείας
Αριθμός τηλεφώνου
Στοιχεία χρέωσης

•
•
•
•
•

Όνομα και επίθετο
Διεύθυνση email
Δραστηριότητα
Επωνυμία εταιρείας
Αριθμός τηλεφώνου

Για να
•
Σας στέλνουμε ενημερώσεις
μάρκετινγκ (όπου μας
ζητήσατε)
•
Διατηρούμε μια ενημερωμένη
λίστα διαγραφής αν έχετε
ζητήσει να μην επικοινωνούμε
μαζί σας
•
Εκτελούμε αναλύσεις ή να
συλλέγουμε στατιστικά
στοιχεία

•
•
•

•
•

•

Παροχή μιας υπηρεσίας
Πληροφορίες που συλλέγονται
κατά την παροχή των
υπηρεσιών στις οποίες έχετε
εγγραφεί

•
•
•
•

•

Σύναψη συγκεκριμένης
σύμβασης
Πληροφορίες που συλλέγονται
όταν μας παρέχετε ένα προϊόν
ή υπηρεσία

Ενημερωτικό δελτίο και
συνδρομή εμπορικών
επικοινωνιών

•
•
•

••

•
•

Συναίνεση:
Καμία επικοινωνία άμεσου
marketing δεν σας
αποστέλλεται εάν δεν
έχετε συναινέσει για την
παραλαβή της.
Έννομο συμφέρον:
Για την προσαρμογή της
επικοινωνίας μας για
marketing και για να
αντιληφθούμε την
αποτελεσματικότητά τους,
για να μας βοηθήσουν να
καταλαβαίνουμε καλύτερα
τις ανάγκες σας και να
βελτιώσουμε τις υπηρεσίες

, να αναπτύξουμε την
επιχείρησή μας
•
•

Περιήγηση στο διαδίκτυο
Πληροφορίες που συλλέγονται
από cookies ή παρόμοιες
τεχνολογίες
(" Cookies "*) ως μέρος της
περιήγησής σας σε ιστότοπους
Bureau Veritas.

Δεδομένα σχετικά με τη
χρήση του ιστοτόπου μας:
•
Από πού ήρθατε
Σελίδες που εξετάσατε
•
•
Διάρκεια της
επίσκεψής σας
Τεχνικές πληροφορίες:
•
διεύθυνση IP
•
πληροφορίες
προγράμματος
περιήγησης
•
πληροφορίες
συσκευής

•

Για να προσαρμόσουμε τις
υπηρεσίες μας για εσάς:
για να σας στέλνουμε
o
συστάσεις ή επικοινωνίες
μάρκετινγκ με βάση τα
ενδιαφέροντα σας
o
για να σας προβάλλουμε
τον ιστότοπό μας με έναν
εξατομικευμένο τρόπο

•

o
o
o

o

* Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που αποθηκεύονται
στη συσκευή σας
(υπολογιστής, tablet ή κινητό
τηλέφωνο) όταν βρίσκεστε στο
Διαδίκτυο.

Για να επιτρέψετε να
λειτουργήσει σωστά η
ιστοσελίδα μας:
σωστή απεικόνιση του
περιεχομένου,
εξατομίκευση διεπαφής,
όπως επιλογή γλώσσας
παράμετροι που είναι
σχετικές με τη συσκευή
σας, συμπεριλαμβανομένης
της ανάλυσης οθόνης
βελτίωση
της
ιστοσελίδα μας, για
παράδειγμα,
δοκιμάζοντας νέες ιδέες.

•

Για να διασφαλίσετε ότι ο
ιστότοπος είναι ασφαλής και
ασφαλής και προστατεύετε
από την απάτη ή την κακή
χρήση των ιστότοπων ή των
υπηρεσιών μας

•

Για να συλλέξουμε στατιστικά
στοιχεία ώστε:
o
o

Να βελτιώσουμε τις
προσφορές μας
Για να μάθουμε πώς
ανακαλύψατε τον ιστότοπό
μας

•
•

•

Συμμόρφωση με νομική
υποχρέωση:
Για να διατηρήσουμε τα
στοιχεία σας σε μια λίστα
διαγραφής, εάν μας
ζητήσατε να μην σάς
στέλνουμε άμεσα κανένα
μήνυμα marketing.
Έννομο Συμφέρον
Για να βεβαιωθούμε ότι
σας παρέχουμε
ιστότοπους και
επικοινωνίες που
λειτουργούν σωστά, είναι
ασφαλείς και βελτιώνονται
συνεχώς, για να
αναπτύξουν την
επιχείρησή μας.

Συναίνεση:
Για cookies που δεν είναι
απαραίτητα για τη
λειτουργία της ιστοσελίδας
μας

Παροχή Πληροφοριών
Πληροφορίες που συλλέγονται
όταν υποβάλλετε ερωτήσεις
σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Αίτηση για εργασία
Πληροφορίες που συλλέγονται
όταν υποβάλλετε αίτηση για
εργασία στην Bureau Veritas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3.

Όνομα και επίθετο
Διεύθυνση email
Δραστηριότητα
Επωνυμία εταιρείας
Αριθμός τηλεφώνου
Άλλες πληροφορίες
που έχετε μοιραστεί
μαζί μας σχετικά την
ερώτησή σας

Στοιχεία ταυτότητας
Στοιχεία επικοινωνίας
Βιογραφικό σημείωμα
(προσόντα,
προϋπηρεσία κ.λπ.) ·
Σημειώσεις
συνέντευξης

•

Για να απαντήσουμε στα
ερωτήματά σας
Όπου χρειάζεται, για να σας
συνδέσουμε με τις σχετικές
υπηρεσίες
Για στατιστικούς σκοπούς
Για να σας στείλουμε
εκτιμήσεις προσφοράς όταν
το ζητάτε

•

•
•

Για να
•

•
•

Προβούμε στην επισκόπηση
των αιτήσεων των
υποψηφίων
Διαχειριστούμε τις
διαδικασίες πρόσληψης
Πρόσληψη υποψηφίων

•

Συγκατάθεση:
Για να επεξεργαστούμε την
ερώτησή σας

•

Εκτέλεση σύμβασης:
Για να σας παράσχουμε τις
πληροφορίες που
ζητούνται στο πλαίσιο της
σύμβασης μεταξύ σας και
της Bureau Veritas

•

Έννομο Συμφέρον:
Για να μας βοηθήσετε να
κατανοήσουμε καλύτερα
τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των Χρηστών
μας και ως εκ τούτου
να βελτιώσουμε τις
υπηρεσίες μας
•

Συγκατάθεση:
Για να επεξεργαστούμε
την αίτησή σας

•
•

Έννομο Συμφέρον:
Να βρούμε τους
καλύτερους υποψηφίους
για τις προσφορές
εργασίας μας

Κοινοποίηση και συναίνεση

Σε πολλές δικαιοδοσίες, οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν απαιτούν συνήθως τη
συναίνεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο ανωτέρω γράφημα. Ωστόσο, όπου απαιτείται από το νόμο, εμείς θα φροντίσουμε να λάβουμε
τη συναίνεση σας.
4.

Πότε αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Σε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να δοθεί πρόσβαση:


Εντός της Bureau Veritas και σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Bureau Veritas.
 Αυτό θα γίνει μόνο σε όσους υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουν (need-to-know basis) και, όπου
χρειάζεται, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, ή στο πλαίσιο σύμβασης
μεταξύ σας και του Bureau Veritas ή με τη συναίνεσή σας (ιδίως για λόγους marketing).



Από αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών που λειτουργούν ως υπεργολάβοι (δηλαδή εκτελούντες την
επεξεργασία ), οι οποίοι θα εκτελούν ορισμένες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς
που αναφέρονται παραπάνω για λογαριασμό μας (υπηρεσίες μάρκετινγκ, υπηρεσίες φιλοξενίας στο
διαδίκτυο, συντήρηση βάσεων δεδομένων κ.λπ.).


Τους παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση τέτοιων υπηρεσιών
και απαιτούμε να μην χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Bureau
Veritas και θα δεσμεύονται συμβατικά ώστε να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ίδιο με το επίπεδο που η Bureau

Veritas είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει και για να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Εκτός αυτού, η Bureau Veritas μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη:
-

Για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Bureau Veritas, των
Χρηστών μας, των υπαλλήλων μας ή άλλων ατόμων. Ή
Σε περίπτωση συγχώνευσης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (στην περίπτωση αυτή
προσωπικά σας στοιχεία θα γνωστοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο αγοραστή). Ή
Για να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση ή να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δικονομική
διαδικασία, δικαστικές διαταγές, με οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή για την εφαρμογή μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης που επιτάσσονται από τις αρμόδιες αρχές. Ή
Για άλλους σκοπούς που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ή με την προηγούμενη
συγκατάθεσή σας.

5. Που αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Δεδομένου ότι ο όμιλος Bureau Veritas διαθέτει οντότητες σε όλο τον κόσμο και δεδομένου ότι ορισμένοι από
τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκονται στο εξωτερικό, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να
μεταφερθούν από χώρα που βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε χώρα που βρίσκεται εκτός
του ΕΟΧ.
Όπου η BUREAU VERITAS μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, αυτό γίνεται πάντα με ασφάλεια
και νόμιμο τρόπο:
Είτε μεταβιβάζοντας Προσωπικά Δεδομένα σε παραλήπτη δεδομένων στις ΗΠΑ που είναι
•
πιστοποιημένος με το Privacy Shield, καθώς θεωρείται ότι αυτός ο μηχανισμός διασφαλίζει ένα
επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με μια απόφαση επάρκειας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ή εφαρμόζοντας τις Ευρωπαϊκές Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (που υπογράφονται μεταξύ
•
της Bureau Veritas και των θυγατρικών της ή μεταξύ της Bureau Veritas και των παρόχων
υπηρεσιών σε αυτήν), οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν
επαρκή προστασία για τα προσωπικά σας δεδομένα.
6. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της
επεξεργασίας για την οποία συλλέχθηκαν (συνήθως για τη διάρκεια της σύμβασης). Μπορούμε, ωστόσο, να
διατηρούμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατ 'εφαρμογή συγκεκριμένων νομικών
ή κανονιστικών διατάξεων ή / και για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες προθεσμίες παραγραφής. Σε
περίπτωση μεγαλύτερης διατήρησης των δεδομένων για άλλους λόγους, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για
τους λόγους και την εφαρμοζόμενη περίοδο διατήρησης κατά τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Για να καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης δεδομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων, χρησιμοποιούμε
συγκεκριμένα τα ακόλουθα κριτήρια:
•
Όπου εγγράφεστε σε μια υπηρεσία, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διάρκεια της
συμβατικής σχέσης μας και στη συνέχεια σύμφωνα με τα όρια παραγραφής.
•
Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποια ερώτηση, διατηρούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα για τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία της ερώτησής σας.
•
Όπου έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για άμεσο μάρκετινγκ διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
μέχρι να διαγραφείτε ή να ζητήσετε από εμάς να τα παραλάβουμε ή μετά από μια περίοδο αδράνειας
(χωρίς ενεργή αλληλεπίδραση μαζί μας) που ορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και
οδηγίες.
•
Όταν τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας, τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα είναι
απαραίτητο (για την επίτευξη των στόχων τους) και για μια περίοδο που ορίζεται σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς και οδηγίες. Για τους υποψηφίους, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια παραγραφής της τοπικής νομοθεσίας.
7.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ασφαλή και να λαμβάνουμε όλες τις εύλογες
προφυλάξεις για το σκοπό αυτό. Εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με
την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για
την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και
τροποποίηση, αποκάλυψη, απώλεια ή καταστροφή. Δεσμεύουμε συμβατικά τους παρόχους υπηρεσιών που
χειρίζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας να κάνουν το ίδιο.
8.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας
αναγνωρίζονται ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, και συγκεκριμένα:
-

Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σε σύντομη,
διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσπελάσιμη μορφή για τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται
επεξεργασία τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα (i) να λάβετε επιβεβαίωση
ως προς το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα σας υπόκεινται επεξεργασία, και, όταν συμβαίνει αυτό (ii),
έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα και να λάβετε αντίγραφό τους.

-

Δικαίωμα διόρθωσης : έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών
σας Δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρώσετε μη ολοκληρωμένα Προσωπικά
Δεδομένα σας, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής συμπληρωματικών δηλώσεων.

-

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να ξεχαστείς») : σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα
να απαιτήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο
δικαίωμα και η Bureau Veritas μπορεί να έχει νόμιμους λόγους ή έννομο συμφέρον για τη
διατήρηση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων.

-

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να
απαιτήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

-

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα
που έχετε παράσχει στη Bureau Veritas σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά
αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο
επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τη Bureau Veritas. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο όταν η
επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε μια σύμβαση και
αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

-

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία : έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε οποιαδήποτε
στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εντούτοις, όταν ασκείτε το δικαίωμά
σας να διατυπώσετε αντιρρήσεις, για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας, σε σχέση
με επεξεργασία που βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Bureau Veritas, η Bureau Veritas μπορεί
να επικαλεσθεί υπέρτερο έννομο συμφέρον για να συνεχίσει την επεξεργασία.

-

Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας, ανά πάσα στιγμή, σε επεξεργασία που
βασίζεται στη συναίνεσή σας: μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η επεξεργασία αυτή βασίζεται στη
συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας
που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

-

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή : έχετε το δικαίωμα να
επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας σας για να διαμαρτυρηθείτε
σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Bureau Veritas.

-

Το δικαίωμα να δίνετε οδηγίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας μετά το θάνατό σας:
έχετε το δικαίωμα να δώσετε στην Bureau Veritas οδηγίες σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών
σας Δεδομένων μετά το θάνατό σας.

-

Το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών
που υπογράφονται από την Bureau Veritas, όταν τα Προσωπικά σας Δεδομένα μεταφέρονται εκτός
του ΕΟΧ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για την άσκησή τους, επικοινωνήστε με το
σημείο επαφής που αναφέρεται στην ενότητα 9 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας και πλήρη στοιχεία σχετικά με το
αίτημά σας, προτού επεξεργαστούμε το αίτημά σας περαιτέρω.

9. Επαφή
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και να
χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα, ή θα θέλατε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω
δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο δικτυακό portal μας για την άσκηση των
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, που είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://personaldataprotection.bureauveritas.com

