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Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για πελάτες,  

προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους 

 

Μάιος 2022 

 

Ο Όμιλος Endress+Hauser (εφεξής αναφερόμενος ως "Endress+Hauser", "εμείς" ή "εμάς") αποδίδει μεγάλη 

σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως των πελατών (συμπεριλαμβανομένων των 

πιθανών πελατών), των προμηθευτών και των επιχειρηματικών εταίρων (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα 

ως «άτομα επικοινωνίας»). Με τις ακόλουθες πληροφορίες προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε για 

το είδος και το εύρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς και τις νομικές 

βάσεις, τη γνωστοποίηση σε τρίτους και τις περιόδους διαγραφής καθώς και τα δικαιώματά σας ως 

υποκείμενο των δεδομένων. 

Οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες της Endress+Hauser. 

Ισχύουν επιπλέον της γενικής δήλωσης προστασίας δεδομένων, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

στην καρτέλα "Προστασία δεδομένων" στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας www.endress.com ή στον ιστότοπο 

της αντίστοιχης χώρας, και υπερισχύουν αυτής σε περίπτωση διαφωνίας. Επιφυλασσόμαστε για την 

εφαρμογή περαιτέρω ειδοποιήσεων προστασίας δεδομένων για συγκεκριμένες περιστάσεις. 

1 Εθύνη 

Στοιχεία της εταιρείας Endress+Hauser που είναι υπεύθυνη σε κάθε περίπτωση καθώς επίσης και 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή, εάν υπάρχει, με τον 

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της αντίστοιχης εταιρείας ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται  

στον ιστότοπο με την προσθήκη "υπεύθυνος προστασίας δεδομένων" ή στη αντίστοιχη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

2 Κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και πηγές 

δεδομένων 

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν:  

▪ Κύρια δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, θέση και τμήμα εργασίας) 

▪ Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, e-mail) 

▪ απαραίτητα δεδομένα για την επεξεργασία και το χειρισμό μιας ζήτησης (συμπεριλαμβανομένων των 
αιτημάτων υποστήριξης), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας, εάν 
υπάρχουν 

▪ Συμβατικά δεδομένα, ιδίως σε σχέση με συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις υπηρεσιών κ.λπ. 

▪ Δεδομένα CRM (Customer Relationship Managegment), ειδικά ιστορικό πελατών, στατιστικά πελατών 
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▪ Στοιχεία διαφημίσεων και πωλήσεων και άλλα στοιχεία από συγκρίσιμες κατηγορίες 

▪ Έρευνες ικανοποίησης πελατών 

▪ Δεδομένα συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ήχου και/ή βίντεο συμμετεχόντων σε διασκέψεις ήχου ή 
βίντεο 

▪ Συμμετοχή σε περαιτέρω εκπαίδευση, εκδηλώσεις πελατών, σεμινάρια και πιστοποιήσεις 

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από επιχειρηματικές σχέσεις ή ζητήσεις. Κατά 
κανόνα, λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα απευθείας από τον συμβατικό εταίρο ή από άτομο που κάνει την 
ζήτηση. Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να προέρχονται από δημόσιες πηγές (π.χ. εμπορικό 
μητρώο), υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται η επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Τα δεδομένα 
ενδέχεται επίσης να έχουν διαβιβαστεί νόμιμα σε εμάς από άλλες εταιρείες, όπως συνδεδεμένες εταιρείες. 
Ανάλογα με τη μεμονωμένη περίπτωση, αποθηκεύουμε επίσης τις δικές μας πληροφορίες σχετικά με αυτά 
τα δεδομένα (π.χ. ως μέρος μιας συνεχιζόμενης επιχειρηματικής σχέσης). 

3 Σκοπός της επεξεργασίας, νομική βάση 

α. Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων  

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κυρίως για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και την 

παροχή σχετικών υπηρεσιών ή στο πλαίσιο ανάλογης έναρξης σύμβασης π.χ. διαπραγματεύσεις συμβάσεων 

(επίσης μέσω ηχητικών διασκέψεων και βιντεοδιασκέψεων), προετοιμασία προσφορών κ.λπ. Επιπλέον, 

επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την επεξεργασία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως την 

τιμολόγηση, τη διαχείριση εισπρακτέων λογαριασμών και την είσπραξη χρεών. 

Η επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί ειδικότερα τους ακόλουθους σκοπούς:  

▪ Έναρξη, εκπλήρωση και εκτέλεση σύμβασης 

▪ Επικοινωνία με τις επαφές μας για προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες 

▪ Υποστήριξη, ιδίως απάντηση σε ερωτήματα από τις επαφές μας 

▪ Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης με τις επαφές μας 

 

β. Για να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων  

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πέρα από την πραγματική εκτέλεση 

της σύμβασης για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας ή τρίτων, συγκεκριμένα: 

▪ Άμεσο μάρκετινγκ σε υπάρχοντες πελάτες, εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας 

▪ Έρευνες ικανοποίησης πελατών σε υπάρχοντες πελάτες με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας, εκτός 
εάν έχετε αντιταχθεί στη χρήση τους 

▪ Επίλυση νομικών διαφορών, επιβολή υφιστάμενων συμβάσεων και διεκδίκηση, άσκηση και υπεράσπιση 
νομικών αξιώσεων 

▪ Αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, ιδίως του email με σκοπό την εξασφάλιση για αποδεικτικούς 
σκοπούς και σκοπούς εσωτερικού ελέγχου 

▪ Επεξεργασία δεδομένων για ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας και βελτιστοποίηση διαδικασιών: για 
σκοπούς ασφάλειας (δεδομένων) (π.χ. για σκοπούς ανίχνευσης ποινικών αδικημάτων ή κακής χρήσης), 
για συλλογή στατιστικών στοιχείων και για διασφάλιση ποιότητας, βελτιστοποίηση διαδικασιών και 
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ασφάλεια σχεδιασμού. Για αυτή την επεξεργασία, υπάρχει έννομο συμφέρον από την πλευρά του 
υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων για τη διασφάλιση της ομαλής διαδικασίας καθώς και τη συνεχή 
βελτίωση των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά τη γνώμη του υπευθύνου επεξεργασίας 
δεδομένων, δεν υπάρχει κατεξοχήν έννομο συμφέρον των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς η 
επεξεργασία διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη, π.χ. χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα 

▪ Διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των συστημάτων μας και των λειτουργιών πληροφορικής της 
Εταιρείας 

▪ Μέτρα ασφαλείας κτιρίων και εγκαταστάσεων (π.χ. έλεγχος πρόσβασης ή παρακολούθηση βίντεο) 

▪ Ανταλλαγή δεδομένων ελέγχου και προγραμματισμού, ελέγχου και ταμείου με συνδεδεμένες εταιρείες 
Endress+Hauser 

▪ Πιστοληπτική ικανότητα  

 

γ. Με βάση τη συγκατάθεσή σας 

Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε μεμονωμένες περιπτώσεις να επεξεργαζόμαστε προσωπικά 

δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. εγγραφές ταινιών και φωτογραφιών, συνδρομή σε 

ενημερωτικά δελτία, ηχογράφηση ή μετάδοση διασκέψεων ήχου ή βίντεο), η νομιμότητα αυτής της 

επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση που δόθηκε μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή. 

δ. Λόγω νομικών απαιτήσεων ή προς το δημόσιο συμφέρον  

Επιπλέον, δεσμευόμαστε από διάφορες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από εθνικούς νόμους, 

διεθνείς συμβάσεις κ.λπ. (π.χ. σύγκριση με καταλόγους κατά της τρομοκρατίας, νόμος περί νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Οι σκοποί της επεξεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

επαλήθευση ταυτότητας, την εκπλήρωση υποχρεώσεων ελέγχου και αναφοράς βάσει της φορολογικής και 

κοινωνικής νομοθεσίας, την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, καθώς και την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων στον Όμιλο Endress+Hauser. 

4 Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου; 

Στο πλαίσιο της ευθύνης της εταιρείας Endress+Hauser, η πρόσβαση στα δεδομένα σας παρέχεται σε εκείνα 

τα τμήματα που τη χρειάζονται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων ή για 

την προστασία των νόμιμων συμφερόντων. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι αντιπρόσωποι ή οι αρχές 

που απασχολούνται από εμάς ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς μόνο εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, εάν 

έχετε συναινέσει σε αυτό ή εάν έχουμε αναθέσει στους εκτελούντες την επεξεργασία να εγγυηθούν εξίσου 

τη συμμόρφωση με την εμπιστευτικότητα και τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών προστασίας 

δεδομένων. 

▪ Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ακόλουθοι παραλήπτες ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα ονομαστικά 

▪ Συνδεδεμένες εταιρείες Endress+Hauser, ιδίως 

o για την διεκπεραίωση παραγγελιών των πελατών 
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o στο βαθμό που λειτουργούν ως επεξεργαστές για εμάς, 

o στο πλαίσιο της αμοιβαίας μετάδοσης δεδομένων και ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και 
της χρήσης υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων και συνεργασίας 

o για την ανταλλαγή δεδομένων διαχείρισης και προγραμματισμού (οικονομικά και ελεγκτικά 
δεδομένα) μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη 
διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας 

o ο υπεύθυνος επικοινωνίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων από κοινά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια για σκοπούς πωλήσεων, υποστήριξης και 
μάρκετινγκ 

▪ Επεξεργαστές, ειδικά πάροχοι cloud  

▪ Υπεργολάβοι για την εκτέλεση παραγγελιών, ιδίως μεταφορών και logistics 

▪ Υπεύθυνος επικοινωνίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής αλληλογραφίας και τεκμηρίωσης παραγγελιών 

▪ Πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες 

▪ Εξωτερικοί σύμβουλοι (π.χ. δικηγόροι, φοροτεχνικοί και ελεγκτές) 

▪ Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. για απομακρυσμένη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, 
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, καταστροφή δεδομένων, είσπραξη χρεών, επεξεργασία 
πληρωμών, τηλεφωνία)   

▪ Ασφάλειες 

▪ Δημόσιοι φορείς για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων κοινοποίησης (π.χ. φορολογικές 
αρχές, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιβολή του νόμου, εποπτικές αρχές) 

▪ Δημόσιοι φορείς για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων γνωστοποίησης π.χ. φορολογικές 
αρχές κλπ 

5 Θα μεταφερθούν δεδομένα σε τρίτη χώρα;  

Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο στο εξωτερικό εντός του πεδίου εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών 

προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 

παραγγελιών σας, εάν απαιτείται από το νόμο (π.χ. υποχρεώσεις αναφοράς βάσει φορολογικής νομοθεσίας), 

ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή εντός του πεδίου της εντολής επεξεργασίας δεδομένων. Επιπλέον, 

διαβιβάζουμε δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες για την προστασία των έννομων συμφερόντων. Σε 

περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, διασφαλίζουμε κατάλληλο επίπεδο 

προστασίας δεδομένων. 

Κατά την παροχή υπηρεσιών και την απόσπαση υπαλλήλων, ενδέχεται να διαβιβάζουμε προσωπικά 

δεδομένα για τους πελάτες ή/και τους πελάτες μας ή τον τόπο εργασίας στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με 

τις νόμιμες υποχρεώσεις. 

Εντός του πεδίου εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ), ισχύουν 

επίσης τα ακόλουθα:  

Η μεταφορά δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (οι λεγόμενες τρίτες χώρες) πραγματοποιείται 

μόνο στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση διαβίβασης 

προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, διασφαλίζουμε κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, π.χ. 

μέσω ειδικών εγγυήσεων, όπως ο επίσημα αναγνωρισμένος προσδιορισμός ενός επιπέδου προστασίας 
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δεδομένων που ανταποκρίνεται στην ΕΕ (π.χ. για την Ελβετία) ή η συμμόρφωση με αναγνωρισμένες ειδικές 

συμβατικές υποχρεώσεις (οι λεγόμενες «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ»). 

6 Πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου; 

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για 

την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρούνται για την περίοδο κατά την οποία μπορούν να διεκδικηθούν 

αξιώσεις κατά συνδεδεμένων εταιρειών της Endress+Hauser (προθεσμίες παραγραφής). Αποθηκεύουμε 

επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. 

Αντίστοιχες υποχρεώσεις παροχής αποδείξεων και αποθήκευσης δεδομένων προκύπτουν από εμπορικούς, 

φορολογικούς και κοινωνικούς κανονισμούς. Επιπλέον, αποθηκεύουμε επαγγελματικά έγγραφα και 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό τη νομικά ασφαλή αρχειοθέτηση για φορολογικούς 

σκοπούς και τεκμηρίωση για την άμυνα έναντι αδικαιολόγητων αξιώσεων και την επιβολή αξιώσεων. 

7 Υποχρέωση παροχής στοιχείων  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των 

συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων καθώς και για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας 

ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης ή της έναρξης μιας σύμβασης, πρέπει 

να παρέχετε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 

εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων και τις σχετικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, πρέπει να παρέχετε εκείνα τα 

προσωπικά δεδομένα που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να συλλέξουμε. Χωρίς την παροχή αυτών των 

δεδομένων, δεν θα μπορέσουμε να συνάψουμε ή να εκπληρώσουμε σύμβαση μαζί σας. 

Σε περιπτώσεις συλλογής δεδομένων βάσει συγκατάθεσης, η παροχή δεδομένων από εσάς είναι εθελοντική 

και όχι υποχρεωτική. 

8 Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ); 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εν μέρει αυτόματα με στόχο την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών 

πτυχών (Προφίλ). Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε Προφίλ στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

- Λόγω νομικών απαιτήσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τις αντιτρομοκρατικές λίστες. 

- Για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε και να σας συμβουλεύουμε για προϊόντα με στοχευμένο 

τρόπο, χρησιμοποιούμε εργαλεία αξιολόγησης. Αυτά επιτρέπουν την επικοινωνία και τη 

διαφήμιση βάσει αναγκών (τμηματοποίηση πελατών). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

αυτό μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας.   
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9 Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω; 

Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας εμπίπτει 

στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, 

διαφορετικά ισχύουν οι τοπικές νομικές διατάξεις που ισχύουν για την επεξεργασία από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. 

 

α. Δικαιώματα βάσει Άρθορυ 15 του ΓΚΠΔ 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν συμβαίνει αυτό, έχει το 

δικαίωμα να ενημερωθεί για αυτά τα προσωπικά δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο. 15 ΓΚΠΔ. 

Υπό ορισμένες νομικές προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο. 16 ΓΚΠΔ, το 

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 18 ΓΚΠΔ και το δικαίωμα στη διαγραφή 

(«δικαίωμα στη λήθη») σύμφωνα με το άρθρο. 17 ΓΚΠΔ. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να έχετε τα δεδομένα 

που παρέχονται από εσάς σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ("δικαίωμα στη φορητότητα 

δεδομένων") σύμφωνα με το άρθρο. 20 ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται 

με αυτοματοποιημένη διαδικασία και βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 

σημείο α) ή άρθρο 9 παράγραφος 2 σημείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 

β του ΓΚΠΔ. 

β. Ανάκληση συγκατάθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 7 (3) ΓΚΠΔ 

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.  

γ. Δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με το Άρθρο 77 ΓΚΠΔ 

Έχετε την επιλογή να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη εταιρεία ή με μια εποπτική αρχή προστασίας 

δεδομένων για ένα παράπονο. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την 

επεξεργασία των δεδομένων σας και, κατά περίπτωση, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων καθώς και 

την αρμόδια εποπτική αρχή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Endress+Hauser.  

δ. Δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με το Άρθρο 21 ΓΚΠΔ  

Ατομικό δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που 

σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που 

πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, σημείο στ) του ΓΚΠΔ  (επεξεργασία δεδομένων 

βάσει ισορροπίας συμφερόντων). Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ που βασίζεται σε αυτή τη 

διάταξη κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ, όπου ισχύει. 
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Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν μπορούμε να 

αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία γίνεται για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση 

νομικών αξιώσεων.  

Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς: Σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πραγματοποίηση άμεσης διαφήμισης. 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας 

αφορούν για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό 

που σχετίζεται με τέτοια άμεση διαφήμιση. Εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου 

μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. 

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί χωρίς επίσημες διατυπώσεις στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 1.  

 


