
 

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
NETCOMPANY - INTRASOFT SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Υποκατάστημα της Netcompany – Intrasoft SA (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Intrasoft», 
«εμείς» ή «εμάς») επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε σχέση με αναφορές που υποβάλλονται στο Σύστημα διαχείρισης αναφορών της Intrasoft.  

Στη συνέχεια, παρατίθεται μια περιγραφή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σας σε περίπτωση που αναφερθείτε μέσω του Συστήματος 
διαχείρισης αναφορών, καθώς και των δικαιωμάτων σας για την περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το Σύστημα διαχείρισης αναφορών για να αναφέρετε κάποιον άλλον.  

Επίσης, γίνεται αναφορά στην Πολιτική διαχείρισης αναφορών της Intrasoft, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιος μπορεί να υποβάλλει αναφορές και 
ποιος μπορεί να αναφερθεί.  

Η πολιτική αυτή αφορά μόνο τον χειρισμό και τη διερεύνηση των αναφορών οι οποίες υποβάλλονται μέσω του Συστήματος διαχείρισης αναφορών. Ως εκ τούτου, αυτή 
η πολιτική - σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους - πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος των λοιπών, σχετικών πολιτικών και διαδικασιών της Intrasoft. 

 

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η:  

NETCOMPANY - INTRASOFT SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123949801001  

19ο Χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου - Παιανίας 
Τ.Κ. 19002 Παιανία Αττικής  

Email: privacy@netcompany-intrasoft.com  

 

 

 

 

 

Email:privacy@intrasoft-intl.com
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2.1 Σύστημα διαχείρισης αναφορών 

Ακολουθεί περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Intrasoft θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα προσώπου, για το οποίο δεχθεί κάποια αναφορά (εφεξής ο 
«Αναφερόμενος»), καθώς και του προσώπου, το οποίο υποβάλει την αναφορά (εφεξής ο «Αναφέρων») μέσω του Συστήματος διαχείρισης αναφορών της Intrasoft και 
εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και του Ν. 4990/2022 για την προστασία των Αναφερόντων.  

Σκοπός Κατηγορίες προσωπικών 
δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας Αποδέκτες  Διατήρηση δεδομένων 

#1 
Χειρισμός και διερεύνηση των αναφορών, οι 
οποίες υποβάλλονται μέσω του Συστήματος 
διαχείρισης αναφορών αναφορικά με: 

• Τον Αναφερόμενο 

 
Τα προσωπικά δεδομένα 
σας, τα οποία επιτρέπεται 
να επεξεργαστούμε είναι τα 
εξής:  

Συνήθη προσωπικά 
δεδομένα: 

• Ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αριθμός 
τηλεφώνου 

• Λοιπές πληροφορίες 
περιλαμβανόμενες στην 
αναφορά. 

Ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα, μεταξύ των 
οποίων πληροφορίες 
σχετικά με σεξουαλικά 
ζητήματα, επιτρέπεται να 
συμπεριληφθούν στην 
επεξεργασία. 

Πληροφορίες σχετικά με 
ποινικά αδικήματα ή εν 
δυνάμει αξιόποινες πράξεις, 
επίσης επιτρέπεται να 

 
Η νομική βάση επί της οποίας 
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα είναι η εξής:  

• Το κεφάλαιο II της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1937: ως απαραίτητη, η οποία 
επιτρέπει στην Intrasoft να 
επεξεργάζεται τις αναφορές  που 
λαμβάνει μέσω του Συστήματός της 
για τη διαχείριση αναφορών.  

• Το κεφάλαιο Γ’ του νόμου 
4990/2022: ως απαραίτητη, η οποία 
επιτρέπει στην Intrasoft να 
επεξεργάζεται τις αναφορές που 
λαμβάνει μέσω του Συστήματός της 
για τη διαχείριση αναφορών. 

• Το άρθρο 9 του Ν. 4808/2021 της 
ελληνικής εργατικής νομοθεσίας 
αναφορικά με τα νέα μέτρα για την 
εξάλειψη της βίας και της 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας 

• Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR): Ως απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση 
στην οποία υπόκειται η Intrasoft  

Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού 

 
Επιτρέπεται να 
κοινοποιήσουμε τα 
προσωπικά σας 
δεδομένα στους εξής 
αποδέκτες:  

• Δικηγορική 
εταιρία Plesner 

• Netcompany – 
Intrasoft SA  

• Προμηθευτές ΤΠ 
• Εξωτερικούς 

συμβούλους 
• Αστυνομία 
• Δημόσιες αρχές, 

π.χ. στην 
ελληνική Αρχή 
Προστασίας 
Δεδομένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα ή στις 
σχετικές 
φορολογικές 
αρχές. 

 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο και 
εύλογο για τους εξής σκοπούς.  

• Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο 
χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διερεύνηση. Η περίοδος διατήρησης των 
δεδομένων εξαρτάται από το αποτέλεσμα 
της διερεύνησης. Δεδομένα, τα οποία 
προφανώς δενσχετίζονται με τον χειρισμό 
συγκεκριμένης αναφοράς, ή είναι 
υπερβολικά, αν έχουν συλλεγεί τυχαία, 
διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. 

• Ως αρχή ισχύει ότι οι αναφορές που 
υποβάλλονται στο Σύστημα διαγράφονται 
μετά την πάροδο 45 ημερών, εκτός κι αν 
η Intrasoft έχει νόμιμη αιτία να συνεχίσει 
να τις διατηρεί. 

• Αναφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Συστήματος αλλά δεν 
κρίνονται αβάσιμες, θα προωθούνται στον 
Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών του 
Ομίλου, ο οποίος θα φροντίζει για την 
επεξεργασία τους σύμφωνα με τις 
σχετικές πολιτικές και διαδικασίες της 
Intrasoft. 

• Οι φάκελοι αναφορών οι οποίες 
αποδεικνύονται αβάσιμες θα κλείνουν και 
οι αναφορές θα διαγράφονται από το 

Πηγές 

 
Επιτρέπεται να συλλέγουμε πληροφορίες από τις 
εξής πηγές: 

• Δικηγορική εταιρία Plesner 
• Υπαλλήλους της Intrasoft 
• Αυτοαπασχολούμενους, μη μισθωτoύς, 

συμβούλους  
• Μετόχους, Γενικούς Διευθυντές, Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων παρόμοιων 
διευθυντικών οργάνων της επιχείρησης  

• Εθελοντές 
• Έμμισθους ή άμισθους εκπαιδευόμενους  
• Πρόσωπα εργαζόμενα υπό την επίβλεψη ή 

τη διοίκηση εργολάβων, προμηθευτών και 
υπεργολάβων 

• Πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες, στις 
οποίες είχαν πρόσβαση κατά τη διάρκεια 
εργασιακής τους σχέσης που έχει πλέον 
πάψει να υφίσταται.  
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• Πρόσωπα με εργασιακές σχέσεις που δεν 
έχουν ακόμη εκκινήσει, τα οποία αναφέρουν 
πληροφορίες σχετικές με παραβιάσεις που 
ήλθαν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψής τους ή λοιπών 
προσυμβατικών διαπραγματεύσεων. 

 

συμπεριληφθούν στην 
επεξεργασία. 

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, κατά την παραλαβή 
και παρακολούθηση των 
αναφορών, προκειμένου να 
συλλέγονται τα 
απαραιτήτως αναγκαία και 
πρόσφορα δεδομένα. 

για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR): ως απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον 
Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR): Η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού 
δημόσιου συμφέροντος 
 

• Ο Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ), μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων και μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016  και άλλες διατάξεις. 

 

Σύστημα εντός 45 ημερών αφότου 
κρίθηκαν ως αβάσιμες. 

• Εάν μια αναφορά διαβιβαστεί στην 
αστυνομία ή σε άλλη δημόσια αρχή, τα 
δεδομένα θα διατηρηθούν για 
τουλάχιστον όσο χρόνο διαρκεί η 
διερεύνηση της αστυνομίας/ δημόσιας 
αρχής. Οι πληροφορίες που περιέχονται 
στην αναφορά δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε 
διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες 
και διαδικασίες. 

• Διαφορετικά, τα δεδομένα θα 
διατηρηθούν σύμφωνα με την πολιτική 
διαγραφής δεδομένων της Intrasoft που 
περιλαμβάνεται στη γενική Πολιτική 
Απορρήτου. 

 

Σκοπός Κατηγορίες προσωπικών 
δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας Αποδέκτες  Διατήρηση δεδομένων  

#2 
Χειρισμός και διερεύνηση των αναφορών, οι 
οποίες υποβάλλονται μέσω του Συστήματος 
διαχείρισης αναφορών αναφορικά με: 

• Τον Αναφέροντα 

Εάν υπάρχει υπόνοια ότι η αναφορά είναι 
εσκεμμένα ψευδής, αποτελεί σκοπό, ο οποίος 
θέτει υπό διερεύνηση τον Αναφέροντα. 

 
Επιτρέπεται να 
επεξεργαστούμε τις εξής 
κατηγορίες προσωπικών 
δεδομένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναφορά 
σας δεν είναι ανώνυμη: 

 
Η νομική βάση επί της οποίας 
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα είναι η εξής:  

• Το κεφάλαιο II της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1937: Ως απαραίτητη η οποία 
επιτρέπει στην Intrasoft να 
επεξεργάζεται αναφορές που 

 
Επιτρέπεται να 
κοινοποιήσουμε τα 
προσωπικά σας 
δεδομένα στους εξής 
αποδέκτες:  

• Δικηγορική 
εταιρία Plesner 

 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο και 
εύλογο για τους εξής σκοπούς. 

• Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο 
χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διερεύνηση. Η περίοδος διατήρησης των 
δεδομένων εξαρτάται από το αποτέλεσμα 
της διερεύνησης.  
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Πηγές Συνήθη προσωπικά 
δεδομένα: 

• Ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αριθμός 
τηλεφώνου. 

• Το περιεχόμενο της 
αναφοράς σας. 

Κατά κανόνα, δεν 
προβαίνουμε στην 
επεξεργασία ευαίσθητων 
προσωπικών σας 
δεδομένων, στο πλαίσιο του 
χειρισμού της αναφοράς - 
εκτός κι αν επιλέξετε εσείς 
να μας παράσχετε τέτοιου 
είδους πληροφορίες. 

Ωστόσο, πληροφορίες 
σχετικά με ποινικά 
αδικήματα ή ενδεχόμενες 
αξιόποινες πράξεις, 
επιτρέπεται να 
συμπεριληφθούν στην 
επεξεργασία, εφόσον 
υπάρχει υπόνοια ότι η 
υποβληθείσα αναφορά είναι 
εσκεμμένα ψευδής. 

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, κατά την παραλαβή 
και παρακολούθηση των 
αναφορών, προκειμένου να 
συλλέγονται τα 
απαραιτήτως αναγκαία και 
πρόσφορα δεδομένα. 

λαμβάνει μέσω του Συστήματος της 
για τη διαχείριση αναφορών. 

• Το κεφάλαιο Γ’ του νόμου 
4990/2022: ως απαραίτητη, η οποία 
επιτρέπει στην Intrasoft να 
επεξεργάζεται τις αναφορές που 
λαμβάνει μέσω του Συστήματός της 
για τη διαχείριση αναφορών. 

• Το άρθρο 9 του Ν. 4808/2021 της 
ελληνικής εργατικής νομοθεσίας 
αναφορικά με τα νέα μέτρα για την 
εξάλειψη της βίας και της 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας 

• Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR): Ως απαραίτητο για τη 
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση 
στην οποία υπόκειται η Intrasoft  

Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR): ως απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον 

• Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR): Η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού 
δημόσιου συμφέροντος 

• Ο Ν.4624/2019 - Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ), μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

• Netcompany – 
Intrasoft SA  

• Προμηθευτές ΤΠ 
• Εξωτερικούς 

συμβούλους 
• Αστυνομία 
• Δημόσιες αρχές, 

π.χ. στην 
ελληνική Αρχή 
Προστασίας 
Δεδομένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα ή στις 
σχετικές 
φορολογικές 
αρχές. 
  

• Δεδομένα, τα οποία προφανώς δεν 
σχετίζονται με τον χειρισμό 
συγκεκριμένης αναφοράς, ή είναι 
υπερβολικά, αν έχουν συλλεγεί τυχαία, 
διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. 

• Ως αρχή ισχύει ότι οι αναφορές που 
υποβάλλονται στο Σύστημα διαγράφονται 
μετά την πάροδο 45 ημερών, εκτός κι αν 
η Intrasoft έχει νόμιμη αιτία να συνεχίσει 
να τις διατηρεί. 

• Αναφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Συστήματος αλλά δεν 
κρίνονται αβάσιμες, θα προωθούνται στον 
Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών του 
Ομίλου της Intrasoft, ο οποίος θα 
φροντίζει για την επεξεργασία τους, 
σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές και 
διαδικασίες της Intrasoft. 

• Οι φάκελοι αναφορών που 
αποδεικνύονται αβάσιμες, θα κλείνουν και 
οι αναφορές θα διαγράφονται από το 
Σύστημα εντός 45 ημερών αφότου 
κρίθηκαν ως αβάσιμες. 

• Εάν μια αναφορά διαβιβαστεί στην 
αστυνομία ή σε άλλη δημόσια αρχή, τα 
δεδομένα θα διατηρηθούν για 
τουλάχιστον όσο χρόνο διαρκεί η 
διερεύνηση της αστυνομίας/ δημόσιας 
αρχής. Οι πληροφορίες που περιέχονται 
στην αναφορά δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε 
διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες 
και διαδικασίες. 

• Διαφορετικά, τα δεδομένα θα 
διατηρηθούν σύμφωνα με την πολιτική 
διαγραφής δεδομένων της Intrasoft που 
περιλαμβάνεται στη γενική Πολιτική 
Απορρήτου. 
 

 
Επιτρέπεται να συλλέγουμε πληροφορίες από τις 
εξής πηγές: 

• Δικηγορική εταιρία Plesner 
• Εσάς  
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για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων και μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016  και άλλες διατάξεις. 

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Εάν υποβάλλετε μία αναφορά, πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε κάθε πληροφορία, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας, έχουν μόνο τα αρμόδια 
πρόσωπα στο πλαίσιο του Συστήματος παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους μόνο σε 
περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. 

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  

Εάν είστε το υποκείμενο επεξεργασίας μιας υποβληθείσας αναφοράς μέσω του Συστήματος διαχείρισης αναφορών, θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατόν, αφότου 
ολοκληρωθεί η αρχική διερεύνηση και έχουν εξασφαλιστεί όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ενημερωθείτε σχετικά με:  

- Την ταυτότητα των υπευθύνων διερεύνησης της αναφοράς. 

- Μια περιγραφή του περιεχομένου της αναφοράς 

Η Intrasoft διαθέτει τη δυνατότητα να μη σας ενημερώσει, ιδίως σε ό,τι αφορά την πηγή προέλευσης των δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον 
αυτό κριθεί αναγκαίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α’ παραγράφου 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παραγράφων 1 
έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 ΓΚΠΔ. 

Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητά σας προστατεύεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η έρευνα, η οποία κινήθηκε από την αναφορά.  

Όπως αναφέρεται κατωτέρω, στην ενότητα σχετικά με τα γενικά σας δικαιώματα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στην υποβληθείσα σε βάρος σας αναφορά. Το δικαίωμα 
πρόσβασής σας διέπεται επίσης από το άρθρο 33 του Ν. 4624/2019.  

Επίσης, δικαιούσθε να ζητήσετε διόρθωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην αναφορά, εφόσον πιστεύετε ότι είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή ελλιπείς. Εάν δεν 
μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημά σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τις πληροφορίες με δικά σας σχόλια.  

5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Οι αναφορές και η διερεύνηση των αναφορών στο Σύστημα διαχείρισης αναφορών μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για το αναφερόμενο πρόσωπο, εφόσον αφορούν 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου, όπως αυτές περιγράφονται ξεχωριστά στις οδηγίες για τη χρήση του Συστήματος. 

Ομοίως, η αναφορά στο Σύστημα διαχείρισης αναφορών μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τον Αναφέροντα, σε περίπτωση που πρόκειται για εσκεμμένα ψευδή 
αναφορά. Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων.  
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6 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ/ ΕΟΧ 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε χώρες εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ. 

7 ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Έχετε τα εξής δικαιώματα: 

• Το δικαίωμα να ζητήσετε  πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.  

• Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και του περιορισμού αυτής.  

• Το δικαίωμα παραλαβής των προσωπικών δεδομένων που εσείς προσκομίσατε σε δομημένο, συνήθως χρησιμοποιούμενο και ηλεκτρονικά αναγνώσιμο 
μορφότυπο  (φορητότητα δεδομένων).  

• Το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, ανά πάσα στιγμή, σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, π.χ. την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.  

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: 

• Εάν η επεξεργασία μας στα προσωπικά σας δεδομένα βασίζεται στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ (εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας) ή στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ (εξισορρόπηση 
συμφερόντων) (δείτε ανωτέρω τη νομική βάση επεξεργασίας), δικαιούσθε να αμφισβητήσετε ανά πάσα στιγμή μια τέτοια επεξεργασία για λόγους σχετιζόμενους 
ειδικά με την περίπτωσή σας. 

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ενδέχεται να υπόκειται σε προϋποθέσεις ή περιορισμούς, π.χ. μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας 
δεδομένων σε μια συγκεκριμένη περίπτωση - αυτό εξαρτάται από τις εκάστοτε περιστάσεις υπό τις οποίες τελείται η επεξεργασία.  

Σε περίπτωση περιορισμού άσκησης των δικαιωμάτων σας, η Intrasoft, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο 
την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

Μπορείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@netcompany-intrasoft.com.  

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Για τους υπαλλήλους της Intrasoft, γίνεται μνεία στο Εγχειρίδιο Υπαλλήλων της Intrasoft, όπου υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την «Πολιτική Αποδεκτής 
Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων της NETCOMPANY - INTRASOFT S.A.». 

9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Για τυχόν απορίες σε σχέση με την παρούσα πολιτική, μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνοντας το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
privacy@netcompany-intrasoft.com.  

mailto:privacy@netcompany-intrasoft.com
mailto:privacy@netcompany-intrasoft.com
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Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2022 
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