Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ - Πολιτική προστασίας δεδομένων
Ποιοι είμαστε
Η "Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ", με ΑΦΜ: 997840269, ΔOY: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 26847/28.12.2012, η οποία εδρεύει στο Δήμο Θέρμης
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το 20ο χλμ. επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης − Νέας Μηχανιώνας, της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΚ 57500, e-mail
info@megagency.gr, τηλ. 23920 20700 δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την ιδιότητα
του Πράκτορα Ασφαλίσεων.
Κύρια δραστηριότητα μας είναι:
1.

2.

3.

Η μελέτη αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με
ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή
μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Επίσης η εταιρεία έχει ως
σκοπό αυτόν που αναφέρεται αντίστοιχα για θέματα ασφαλιστικών συμβούλων στο Π.Δ. 190/2006 καθώς και
τον συντονισμό ασφαλιστικών συμβούλων. Επιπλέον μπορεί να διαμεσολαβεί σαν πράκτορας ή σαν μεσίτης
με μία ή και περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή και Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Η παροχή του έργου του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006 όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, ήτοι η διαμεσολάβηση για λογαριασμό
ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή ζημιών και των αντιστοίχων Α.Ε.Δ.Α.Κ., τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει,
και εποπτεύει.
Η παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά
μέσα, καθώς και στον τομέα των ακινήτων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία:
α)Συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού με
οποιονδήποτε τρόπο.
β)Ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές παρεμφερούς σκοπού με
οποιοδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση
ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
γ)Ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδος.
δ)Αναλαμβάνει έναντι προμήθειας ασφαλιστικές εργασίες όλων των κλάδων ή και ορισμένων από
αυτούς στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ελληνικών ή
αλλοδαπών, καθώς και την είσπραξη ασφαλίστρων.
ε)Συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων
κεφαλαίων.
στ)Συνάπτει με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συμβάσεις διαμεσολάβησης στη σύναψη ασφαλιστικών
συμβάσεων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ελληνικών ή αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
ζ)Διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς
τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα
αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.
Συνεργαζόμαστε με ένα εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πανελλαδικά. Οι συνεργάτες μας
είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές , οι οποίοι λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, για
δικό τους λογαριασμό. Έτσι αν , έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των
δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με το συνεργάτη μας ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή
και ακολούθως , εφόσον κρίνετε απαραίτητο, με την Εταιρεία μας
(βλέπε παρακάτω την παράγραφο 7: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ)
Στο πλαίσιο δραστηριότητας μας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Εταιρεία μας
συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.
Βασική αρχή της Εταιρείας μας είναι ο σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό
δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η έκδοση ενημερώθηκε στις 25/5/2018.
1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Προσωπικά δεδομένα, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με ένα άτομο, από το οποίο
δύναται να αναγνωριστεί αυτό το άτομο. Δεν περιλαμβάνει ανώνυμα δεδομένα, όπου δηλαδή έχει αφαιρεθεί
η ταυτότητα του ατόμου (πχ. έχουν κρυπτογραφηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα).
Ενδέχεται, επομένως, να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να μεταφέρουμε
διάφορα είδη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:
• Τα στοιχεία ταυτότητας, περιλαμβάνουν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, το όνομα χρήστη ή παρόμοιο
αναγνωριστικό, την οικογενειακή κατάσταση, τον τίτλο, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο.
• Τα στοιχεία επικοινωνίας, περιλαμβάνουν ενδεικτικά την διεύθυνση, την οδό, την πόλη, τον ταχυδρομικό
κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
• Τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα υγείας για την σύναψη σύμβασης ασφάλισης ζωής – υγείας & σύνταξης.
• Τα δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις προτιμήσεις σας για τη λήψη
επικοινωνίας μάρκετινγκ από εμάς και εταιρείες που μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για σκοπούς
μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.
2. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από και για εσάς, μεταξύ άλλων:
• Άμεσες αλληλεπιδράσεις. Μπορείτε να μας δώσετε τα Στοιχεία Ταυτότητας, Στοιχεία Επικοινωνίας,
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Συναλλαγών, συμπληρώνοντας έντυπα, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά,
ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο.
Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν:
• Υποβάλλετε αίτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
• Επισκέπτεστε τον ιστότοπο (site) μας .
• Εγγραφείτε στην υπηρεσία ή στις δημοσιεύσεις μας.
• Αναζητήσετε τον τοπικό μας συνεργάτη.
• Ζητήστε ένα φυλλάδιο ή άλλο μάρκετινγκ που θα σας αποσταλεί.
• Συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα.
• Στείλετε e-mail
• Τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές. Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από διάφορους
τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου συνεργατών μας

3.ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων και η μεταγενέστερη επεξεργασία τους αποσκοπεί στην
εκπλήρωση της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 190/06 υποχρέωση μας, ως ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών: α) να διευκρινίζουμε τις ασφαλιστικές απαιτήσεις και ανάγκες σας, βάσει των
πληροφοριών που παρέχετε και β) να προσδιορίζουμε τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι
ασφαλιστικές συμβουλές που θα σας παρέχουμε πριν την σύναψη εκ μέρους σας οποιασδήποτε
ασφαλιστικής σύμβασης. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του

ασφαλιστικού κινδύνου και για την εν γένει εκτέλεση των υπηρεσιών μας, ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
σας.
Εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την διενέργεια έρευνας αγοράς καθώς και για την προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών ,εκτός από την Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Α.Ε. τα προσωπικά σας
δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν ή/και σε λοιπές εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για
τον άνω σκοπό.
4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ–ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ–ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι ασφαλιστικές εταιρείες, οι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές
αρχές, και δημόσιοι λειτουργοί, βάσει των επιταγών του νόμου, δικαστικών αποφάσεων και για
την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να
διαβιβαστούν σε εταιρείες που τυχόν μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον σχετικό σκοπό.
Εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την διενέργεια έρευνας αγοράς καθώς και για την προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών ,εκτός από την Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Α.Ε. τα προσωπικά σας
δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν ή/και σε λοιπές εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για
τον άνω σκοπό.
Θα λάβουμε την ρητή συγκατάθεσή σας πριν μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε
τρίτη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ.
Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουν να σας στέλνουν μηνύματα μάρκετινγκ ανά
πάσα στιγμή ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ που σας
αποστέλλεται.
Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης ή διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων, απαιτούμε από όλους
τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα
με το νόμο. Δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας
δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας
δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Ως πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών αναφέρονται οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες
διαχείρισης πληροφορικής και συστημάτων, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένων
δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές,
ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου(ΕΟΧ).
Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται
για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές ή εργολάβους μας. Τα εδάφη εκτός ΕΟΧ μπορεί να μην έχουν
ισοδύναμη νομική προστασία με αυτά του ΕΟΧ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι
προμηθευτές και οι συμβαλλόμενοι εκτός του ΕΟΧ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι
λογικά απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με
αυτή την Πολιτική. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά,
αποθήκευση ή επεξεργασία.
Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που
χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ.
5.ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται και διαβιβάζονται με ασφάλεια και κάθε συναλλαγή
προστατεύεται με την κατάλληλη τεχνολογία. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε
αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε
ανεπίτρεπτη πρόσβαση.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια,
χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη.
Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους
συνεργάτες, τους εργολάβους και άλλους τρίτους που είναι απολύτως απαραίτητο, οι οποίοι θα
επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε

υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των
προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς για τυχόν παραβίαση
και εσάς σε περίπτωση που αξιολογηθεί σε υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος που διατρέχετε από τυχούσα
παραβίαση.
6. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαμεσολαβούμε για λογαριασμό σας για την σύναψη εκ
μέρους σας οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο η συνεργασία
μας διακοπεί, θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο υποχρεούμαστε εκ του νόμου και σε κάθε περίπτωση για όσο
χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν εκατέρωθεν αξιώσεων μας. Σε περίπτωση
που σας υποβάλλουμε προσφορά ασφάλισης, αλλά τελικά δεν ασφαλιστείτε με την διαμεσολάβηση μας, θα
κρατήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού.
Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα,
την φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη
εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με
άλλα μέσα εντός των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετατρέπουμε σε ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν
πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.
7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείται υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679), ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση
επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:
α)Να ζητήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα
αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε
νόμιμα.
Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να
έχετε διορθωμένα τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και ίσως χρειαστεί να
επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
Να ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να
διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να
τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχετε επιδείξει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ.
παρακάτω)Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το
αίτημα της διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση,
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής σας.
Να ζητήστε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να
ζητήσετε από μας να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα
σενάρια: (α) αν θέλετε να προσδιορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όπου η χρήση των δεδομένων
δεν είναι σύννομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε. (γ) όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα,
ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, εφόσον τα χρειάζεστε για να στοιχειοθετήσετε νομικές αξιώσεις. ή (δ)
έχετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε
νόμιμους λόγους για να το χρησιμοποιήσουμε.
β) Να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να
επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
γ)Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή
σε τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη,
αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες

πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε με συγκατάθεση ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για
να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
δ)Να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
όπου αυτή ήταν απαιτητή. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που
πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας,
ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας
συμβουλέψουμε αν αυτό συμβαίνει τη στιγμή που θα αιτηθείτε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτείται συνήθως χρέωση.
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε
οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια λογική χρέωση αν το αίτημά
σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να
συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.
Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να
επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα
μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που
δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας και να επιταχύνουμε την απάντησή μας.
Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας
χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Σε αυτήν την περίπτωση,
θα σας ενημερώσουμε δεόντως.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε στο 2392020700
Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr
Θα εκτιμούσαμε όμως την επιλογή σας, να μας μεταφέρετε τις ανησυχίες σας προτού επικοινωνήσετε με την
αρμόδια εποπτική αρχή, επομένως σε πρώτο στάδιο επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
της Εταιρείας στο τηλ.: 2392020700 είτε στο email : dpo@megagency.gr για συμβουλές και επεξηγήσεις
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας.

