ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία
φοράς στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.
1.1 Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ
σημαντικά για εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(εφεξής η «Δήλωση») έχει σχεδιασθεί και περιγράφει πώς επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς όταν συναλλάσσεσθε μαζί μας ή
όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.
1.2 Η Ελαστικά Pirelli Α.Ε.Ε. με έδρα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης αρ. 580,
Αργυρούπολη Αττικής (εφεξής «Pirelli») ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των
προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ενότητα 3.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία, σύμφωνα με
την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, και ιδίως σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»), δύνανται να σας
ταυτοποιήσουν, όπως –ενδεικτικά– ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό
κώδικα, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
(εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).
Πληροφορίες που μας παρέχετε
2.2 Ενδέχεται να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν όταν
συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή/και όταν ζητάτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας ή/και όταν συμμετέχετε σε εκδηλώσεις μας, για τους
σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 3. Τα Προσωπικά αυτά
Δεδομένα ενδέχεται να περιέχουν το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο
γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία που μας παρέχετε όταν συναλλάσσεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας.
2.3 Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας και κάθε άλλη
πληροφορία που μας παρέχετε όταν συναλλάσσεσθε μαζί μας, όταν υποβάλλετε
ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, όταν συμπληρώνετε το έντυπο εγγραφής
ελαστικών ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Τεχνικές Πληροφορίες
2.4 Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέγουμε
πληροφορίες που δύνανται να ταυτοποιήσουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή
καθώς και το πρόγραμμα περιήγησής σας ή τυχόν φορητές συσκευές που
χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο μέσω μικρών αρχείων
κειμένου που ονομάζονται «Cookies» και άλλων, παρόμοιων τεχνικών πληροφοριών
(εφεξής «Cookies»). Τα Cookies δύνανται να αποθηκεύουν μοναδικά αναγνωριστικά
στοιχεία, προτιμήσεις χρηστών ή/και τυχόν άλλες πληροφορίες, και, συνεπώς, μας
επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεσθε
ξανά την ιστοσελίδα μας.
2.5 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε,
παρακαλείσθε
να
ανατρέξετε
στην
Πολιτική
Cookies
μας
στο
[https://www.pirelli.com/tyres/el-gr/cookie-policy].

3. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1 Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
(i) την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας,
(ii) την απάντηση σε τυχόν αιτήματά σας,
(iii) την παροχή πληροφοριών που έχετε ζητήσει, π.χ. σχετικά με νέα προϊόντα ή/και
υπηρεσίες της Pirelli,
(iv) την συμμετοχή σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ενέργειες ή διαγωνισμούς που
διοργανώνουμε.
Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας
Ενότητας 3 είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση αιτήματός σας και δεν απαιτεί την
προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
3.2 Η Pirelli δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για
σκοπούς εμπορικής προώθησης, εφόσον έχετε παράσχει προς τούτο τη συγκατάθεσή
σας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 7 κατωτέρω.
3.3 Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται οικειοθελώς και είναι
απαραίτητη για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητας 3. Σε
περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν θα είναι δυνατό
να πραγματοποιήσουμε τις ως άνω δραστηριότητές μας.

4. 4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως ακολούθως:

(α) Σε Εταιρείες του Ομίλου Pirelli. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να
διαβιβασθούν στην Pirelli & C. S.p.A. ή/και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές
εταιρείες της εντός Ευρώπης.
β) Σε τρίτα μέρη (Πάροχοι, Προμηθευτές). Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τα
Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες,
εκδηλώσεις, ενέργειες ή διαγωνισμούς, ενδέχεται να τα μοιραστούμε με τρίτους
παρόχους ή/και ασφαλιστικές εταιρείες της Pirelli. Ωστόσο, τα τρίτα αυτά μέρη
υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και άλλες συμβατικές δεσμεύσεις ώστε να
μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, εκτός αν έχετε παράσχει ρητά προς τούτο
τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή τα τρίτα αυτά μέρη θα ενεργούν ως
εκτελούντες την επεξεργασία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Επιπλέον, προς
διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και με σκοπό τη διασφάλιση της
εμπορικής πίστης, την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και την αξιοπιστία και
ασφάλεια των συναλλαγών, διαβιβάζουμε τα στοιχεία των πελατών μας (όχι των
καταναλωτών) σε Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως η ICAP
Ανώνυμη Εταιρεία (ICAP). Στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της ICAP και για
τους ίδιους ως άνω σκοπούς, η ICAP τηρεί αρχείο («ICAP Database») με δεδομένα
οικονομικής και συναλλακτικής συμπεριφοράς που έχουν συλλεχθεί από νόμιμες
πηγές (δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, Γ.Ε.ΜΗ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το αρχείο της ICAP, για τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων, καθώς και για την
άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της ΙCAP,
η
οποία
είναι
αναρτημένη
στην
ιστοσελίδα
της:
https://www.icapb2b.gr/portal/web/b2b/privacy-notice .
(γ) Όπου επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
ενδέχεται να πρέπει να διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν
κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήσης, έρευνας ή σε κάθε άλλη περίπτωση όπου
απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αναφέρουμε σε
οποιουδήποτε είδους αρχές επιβολής νόμου κάθε δραστηριότητα που καλόπιστα
θεωρούμε παράνομη ή αντίθετη προς την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδέχεται επίσης
να κοινοποιήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα εφόσον η κοινοποίηση αυτή
είναι εύλογη και απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας
και ασφάλειάς σας, ή για την έρευνα, αποτροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
αντιμετώπιση απάτης, συμβάντων ασφαλείας και τεχνικών προβλημάτων.
(δ) Επιχειρηματικές συναλλαγές. Σε περίπτωση που πρόκειται να πωλήσουμε ή
μεταβιβάσουμε την κυριότητα ή τον έλεγχο οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις,
δραστηριότητες ή υπηρεσίες μας σε τρίτο μέρος, ενδέχεται να χρειαστεί να
κοινοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν στον δυνητικό αγοραστή,
πριν ή και μετά την αγοραπωλησία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η μεταβίβαση

προχωρήσει, θα απαιτήσουμε από το τρίτο μέρος να δεσμεύεται από τους όρους της
παρούσας Δήλωσης και να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τα Προσωπικά σας
Δεδομένα μόνο υπό τους δικούς μας όρους, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Σε
περίπτωση που η μεταβίβαση δεν προχωρήσει, θα απαιτήσουμε από τον δυνητικό
αγοραστή να μη χρησιμοποιήσει ή/και κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με
κανέναν τρόπο καθώς και να τα διαγράψει με ασφάλεια.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
5.1 Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:
Αν κατοικείτε στην ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, να τα διορθώσετε ή να τα
διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους καθώς επίσης και να λάβετε (υπό
προϋποθέσεις) τα Προσωπικά σας Δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε
οπουδήποτε αλλού. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας
Δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα, ανά πάσα
στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής
σας.
Προκειμένου να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy.dept@pirelli.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών
δεδομένων, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(http://www.dpa.gr/). Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αίτημά
σας αν θεωρούμε ότι παραβιάζει κάποιον νόμο ή δικαιώματα υποκειμένων των
δεδομένων.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.1 Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα: (i) για όσο είναι ενεργός ο
λογαριασμός σας, (ii) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την τελευταία επαφή
μαζί σας, μόνο σε περίπτωση που ζητήσατε από εμάς πληροφορίες ή/και κάποια
συνδρομή, (iii) για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχτηκαν για συγκεκριμένες
δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ενέργειες ή διαγωνισμούς, (iv) για σκοπούς εμπορικής
προώθησης, για περίοδο τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία επικοινωνία με την
Pirelli, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά. Διατηρούμε επίσης τα Προσωπικά σας
Δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με
έννομες υποχρεώσεις μας, για την επίλυση διαφορών και την άσκηση των

δικαιωμάτων μας. Τέλος, διαγράφουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατόπιν
αιτήματός σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
7.1 Η Pirelli και οι εταιρείες του ομίλου της Pirelli στην Ευρώπη δικαιούνται να σας
αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων
newsletters) καθώς και άλλου είδους ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό σχετικά με τις
εμπορικές τους δραστηριότητες, με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα
στιγμή να διακόψετε την επικοινωνία που λαμβάνετε από την Pirelli. Προκειμένου να
αποφύγετε μελλοντικά μηνύματα (e-mails) σχετικά με εμπορική προώθηση, πατήστε
απλώς το σύνδεσμο «Απεγγραφή/Unsubscribe» στο τέλος κάθε e-mail που
λαμβάνετε από την Pirelli.

8. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1 Η Pirelli αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα πληροφοριακά της
συστήματα (ΙΤ) που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
9.1 Η παρούσα Δήλωση περιγράφει μόνο το πώς η Pirelli χρησιμοποιεί και διαβιβάζει
τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με τις δηλώσεις
προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων ή εφαρμογών και σας
προτείνουμε να διαβάσετε όλους τους ισχύοντες όρους, προϋποθέσεις και δηλώσεις
τυχόν τρίτων μερών προτού προβείτε στην παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
10.1 Αν είστε ανήλικος, παρακαλείσθε να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα που
σας αφορούν μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης από το πρόσωπο που
ασκεί τη γονική σας μέριμνα. Σε περίπτωση που πληροφορηθούμε ότι συλλέξαμε
προσωπικά δεδομένα ανηλίκου χωρίς την συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί
την γονική του μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
Αν θεωρείτε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy.dept@pirelli.com.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1 Εφαρμόζουμε πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας
Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση, αλλοίωση,
παράνομη καταστροφή και τυχαία απώλεια. Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μας
είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και πραγματοποιείται υπό αυστηρές
οδηγίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων.
11.2 Η προστασία των στοιχείων σύνδεσής σας αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μοναδικό κωδικό πρόσβασης για την ιστοσελίδα μας
που να είναι διαφορετικός από τυχόν άλλους κωδικούς πρόσβασης που
χρησιμοποιείτε σε άλλες ιστοσελίδες.

12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
12.1 Η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εξελίσσεται διαρκώς και
οι πολιτικές και διαδικασίες μας υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση. Η παρούσα
Δήλωση ενδέχεται να τροποποιείται και επικαιροποιείται ανά πάσα στιγμή. Η
ημερομηνία κατά την οποία επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά η Δήλωση
αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
13.1 Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση, να
διορθώσετε ή διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα
στις βάσεις δεδομένων μας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο
privacy.dept@pirelli.com.

