GDPR
Η εταιρεία New Naval ΕΠΕ σάς ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, η οποία εκτελείται μέσω του ιστότοπου («Ιστότοπος») ή τα οποία συλλέγονται
μέσω της φόρμας επικοινωνίας («Φόρμα») πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής κανονισμός
«GDPR» όπως εκάστοτε ισχύει) και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία New Naval ΕΠΕ με έδρα στο Λαύριο
Αττικής, 2ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου-Σουνίου, θέσης Πάνορμος, ΤΚ. 19500 («Υπεύθυνος
Επεξεργασίας»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων
(«ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση info@newnaval.gr
2. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα συνήθη προσωπικά δεδομένα
που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και
λειτουργίες που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το ονοματεπώνυμό
σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, οικονομικά στοιχεία σας στα πλαίσια των εμπορικών
συναλλαγών σας με το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων
αιτημάτων ή αναφορών σας, καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να αποκτήσει
ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο
διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του («Δεδομένα»). Για να μπορέσουμε να
εκπληρώσουμε τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να
παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι απαραίτητο να
συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Χωρίς
αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα και τη συγκατάθεσή σας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε
περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί
με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το
δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του
νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα
άρθρα 6 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679 ΕΕ). Η
επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε
έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
3. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
(i) για να χειριστούμε τα αιτήματα που υποβάλλετε για την παροχή πληροφοριών μέσω του
Ιστότοπου και της Φόρμας, (ii) για να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό (άμεσο μάρκετινγκ)
από την Εταιρεία μας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε
επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης με τους
νόμους, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με
τη χρήση του Ιστότοπου και την ορθή λειτουργία του (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
του Κανονισμού). Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής της
Εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε
αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά στην επεξεργασία. Τα
δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την
επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των
προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του
περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων. Όλα τα
δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα,
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4. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα
Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα
με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και
είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας που είναι
εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα και τους επιβλέποντες και
ειδικότερα τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: τεχνικό προσωπικό,
προσωπικό ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων, διοικητικό προσωπικό, καθώς και άλλα
μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Τα Δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης («Τρίτες Χώρες»): i) σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για
θεσμικούς σκοπούς· ii) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους - είτε εργάζονται
ατομικά είτε συλλογικά - και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στον Υπεύθυνο
επεξεργασίας δεδομένων εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται
για τη λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud
Computing) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της
Εταιρείας στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες
λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και
αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται
παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα
ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που
προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα
Δεδομένα δε θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν
καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο
επεξεργασίας και δε θα διαδίδονται. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα
επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων,
Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα
προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων
εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο
προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο
της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον GDPR, όπως για
παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που
συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ.
ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στην παραπάνω διεύθυνση,
ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του
κανονισμού GDPR όπως, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των
ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη
ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την
προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη
χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους,
τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας
(περιλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας).
Σε περίπτωση που ένας εκπρόσωπος του Πελάτη δίνει οικειοθελώς τα προσωπικά του
στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, email), διασφαλίζουμε ότι αυτά τα δεδομένα είναι
προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και ότι ο εκπρόσωπος του Πελάτη

μπορεί να τα ανακαλέσει / διαγράψει ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email αίτημα στο
info@newnaval.gr
Πολιτκή Cookies (Το έχω πάρει από το e-shop μας και το προσάρμοσα)
Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του
ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη ενός δικτυακού τόπου και βελτιώνουν τη λειτουργία
του ιστοτόπου, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων ή των προτιμήσεων του
χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν. Μπορεί να περιέχουν στοιχεία για τις σελίδες
που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης του, την τοποθεσία
του χρήστη, την Διεύθυνση IP, την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη
και της έκδοσης του καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του
χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή
πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη
του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies
δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος Χρήστης
περιηγείται στον ιστότοπο της.
Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη του
δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies,
μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να
διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να
απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie
πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει
ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι η επιλογή της
απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση τμημάτων και
υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

