
Πολιτική Απορρήτου 

Με την παρούσα πολιτική η εταιρεία μας επιθυμεί να σας εξηγήσει με απλά λόγια αλλά και 

σαφήνεια τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πως τα χρησιμοποιούμε.  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Η εταιρεία με την επωνυμία «GREENVOLT NEXT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία» 

ή «εμείς»), η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Πλουτάρχου αρ. 21, Τ.Κ. 15351, 

είναι σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 

επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας (εφεξής «χρήστες» ή «εσείς») κατά την περιήγησή τους σε 

αυτή. 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την περιήγησή σας στην 

ιστοσελίδα (εφεξής «Δικτυακός Τόπος») είναι τα ακόλουθα: 

 Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 

πεδίο ενδιαφέροντος, πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση/αίτημά σας, όταν επικοινωνείτε 

μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον Δικτυακό Τόπο, καθώς και τυχόν 

άλλες πληροφορίες που μας αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, σε περίπτωση που 

ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Εταιρεία μας. 

 Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω ινχηλατών, όπως τα cookies, σχετικά με τη διάδρασή σας 

με τον Δικτυακό Τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.  

Γιατί τα συλλέγουμε 

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά 

για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:  

Έννομο συμφέρον 

Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί 

μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Εάν 

επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας 

παρέχετε, προκειμένου να σας απαντήσουμε και να διαχειριστούμε μηνύματα, αιτήματα, 

πληροφορίες ή ερωτήματα που μας έχετε επικοινωνήσει. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να 

διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους επικοινωνίες και να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα. 

Σύμβαση 

Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσει να αξιολογήσει την δυνατότητα 

συνεργασίας μαζί σας, αλλά και για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης, μετά την έναρξη της 

συνεργασίας.   

Συγκατάθεση 

Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, συλλέγεται 

αυτόματα πληροφορία για εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της Eταιρείας. Μπορείτε ανά 

πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, 

στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies. 



Με ποιους τα μοιραζόμαστε 

Εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των ανωτέρω 

σκοπών επεξεργασίας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι: 

 Συνεργαζόμενες εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του Δικτυακού Τόπου, πάροχοι 

διαδικτυακών φορμών. 

 Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων τoυ Δικτυακού Τόπου, όπως η 

Google, πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων. 

 Άλλες εταιρείες του Ομίλου. 

 Οι αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή 

ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής 

απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει 

τέτοια δεδομένα. 

Οι Δεσμεύσεις μας 

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα 

τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για 

λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να 

αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή 

άλλη χρήση αυτών. 

 

Για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται καθ’ όλo το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για 

την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και έκτοτε διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από 

τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων 

της Εταιρείας.  

 

Τα Δικαιώματα σας 

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και 

μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:  

 

 το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον 

τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και αφετέρου να 

λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,  

 το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων,  

 

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας: 

 

 το δικαίωμα διαγραφής,  

 το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στην Eταιρεία, 

σε κατάλληλο μορφότυπο,  

 το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,  

 το δικαίωμα εναντίωσης, αναφορικά με τις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο 

συμφέρον μας,  



 το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε 

δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.   

 
Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου 

αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός 

προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για 

δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ή/και του 

μεγάλου όγκου των αιτημάτων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για οποιαδήποτε απορία ή αίτημά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr_gr@next.greenvolt.com. 

 

Δικαίωμα Καταγγελίας  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε 

καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές 

οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής. 
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