ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ
VIRTUAL BOOTH ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με το παρόν έντυπο ενημέρωσης η ανώνυμη εταιρεία «Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στον Άλιμο
Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 094321194 (εφεξής «Εταιρεία»), ως διοργανώτρια
του διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στο virtual booth της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
της KPMG «24ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού» στις 9-10 Μαρτίου 2021 και όπου θα δοθούν 3
κουπόνια σε 3 τυχερούς νικητές με δώρο 30 καφέδες/κουπόνι (εφεξής «Διαγωνισμός» και «Δώρα»
αντίστοιχα), σας ενημερώνει ότι ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και
χρήση των προσωπικών δεδομένων όσων συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο παρόν.
Με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον σκοπό διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σας διαβεβαιώνει ότι
η προστασία της ασφάλειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας
δεδομένων αποτελεί δέσμευση για αυτήν. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η
Εταιρεία επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο), στοιχεία
σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση (όνομα εργοδότη, θέση εργασίας) των συμμετεχόντων,
τη διεύθυνση αποστολής των Δώρων, την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σε περίπτωση που
αναδειχθούν νικητές και σε σχέση με την παράδοση των Δώρων, την πραγματοποίηση όλων των
αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτών στους νικητές.
Για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει
και να διαβάσει περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/
Αποδέκτες των δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική
νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς,
και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα πρόσωπα τα οποία,
ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των
νικητών και στην απονομή/παράδοση των Δώρων.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη
για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα Live On επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.
Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων
Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν
αναδείχθηκαν νικητές θα διαγράφονται άμεσα. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών,
η Εταιρεία δύναται να αποθηκεύει αυτά μέχρι ένα μήνα μετά την παράδοση των Δώρων, στην
περίπτωση δε αυτή νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β’ ΓΚΠΔ).
Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 και ο Νόμος 4624/2019, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
εναντίωσης και περιορισμού προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται
στα αρχεία της Εταιρείας, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@gregorys.gr
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει τη
νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

