
Πολιτική Απορρήτου 

1. Γενικό πλαίσιο 

Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη της την ιδιωτική σας ζωή και την 

προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας ενημερώνει ότι σεβόμενη το προσωπικό σας 

απόρρητο τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων κατά τη συλλογή και 

επεξεργασία πληροφοριών. 

Ο δικτυακός τόπος της ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στην 

τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία και την ιδιωτικότητα των 

προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές για τη συμμόρφωση με το Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

2. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

2.1 Ιστότοπος  

Ο ιστότοπος της ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  την παρούσα στιγμή της συγγραφής της πολίτης 

απορρήτου βρίσκετε υπό κατασκευή και σαν αποτέλεσμα δεν πραγματοποιείται συλλογή 

δεδομένων των επισκεπτών της.  

2.2 Η Εταιρεία  

Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της με σκοπό την εκπλήρωση 

των οικονομικών, φορολογικών, νομικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων της προς αυτούς. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας, λογιστικά 

στοιχεία, φορολογικά στοιχεία κλπ και η συλλογή τους γίνεται με την συγκατάθεση των 

υποκειμένων.  

3. Επεξεργασία Δεδομένων από Τρίτους 

Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν παραχωρεί δικαιώματα επεξεργασία σε Τρίτους και δεν θα 

αποκαλύψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων, πελατών και συνεργατών σε 

τρίτους.  

4. Γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην 

Εποπτική Αρχή 

Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα αναφέρει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές 

οποιαδήποτε παραβίαση – διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύψει στις 

εγκαταστάσεις της εταιρίας, σε αυτόν τον ιστότοπο ή στις τρίτες υπηρεσίες όπου γίνεται 



επεξεργασία των δεδομένων, το αργότερο μέσα σε 72 ώρες από την διαπίστωση της 

παραβίασης, εφόσον επιβεβαιωθεί η διαρροή δεδομένων με αναγνωρίσιμο τρόπο. 

5. Δικαίωμα Ενημέρωσης, Επεξεργασίας και Διαγραφής Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιοσδήποτε χρήστης του υπάρχων δικτυακού τόπου, 

συνεργάτης, πελάτης και ενδιαφερόμενος έχει αποθηκευμένα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων 

της ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., έχει τη δυνατότητα να ζητήσει: 

 την ενημέρωσή του για το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται και σε ποιες 

τοποθεσίες βρίσκονται, 

 το σκοπό χρήσης τους, 

 την επεξεργασία και διόρθωσή τους, ή την ολοσχερή διαγραφή τους. 

Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να 

προβείτε σε επικοινωνία με τη ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, 

τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην παράγραφο 6.  

6. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων 

ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σερρών 47,Αθήνα 104 41 

Τηλέφωνο: +30 21 0515 4480 

Φαξ: +30 21 0515 4493 

E-mail: info@reahellas.gr 

 

 

 


