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1. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία
«ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενη “L+A ή Εταιρεία”)
συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και
προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες ή ΔΠΧ»)
προκειμένου να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της Εταιρείας - και να
συμμορφώνεται με το νόμο.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της
Εταιρείας καθώς και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων εργαζομένων
που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.
Η πολιτική απορρήτου αφορά μεταξύ άλλων την χρήση και λειτουργία του Ιστότοπου που
διαχειρίζεται
η
Εταιρεία,
δηλαδή
την
ιστοσελίδα
με
όνομα
δικτύου
https://www.latsoudislaw.com/ (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος ή Ιστοσελίδα»).
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά εν γένει την πολιτική προστασίας των ΔΠΧ που
περιέρχονται σε γνώση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις εκφάνσεις
συναλλαγής με τους εκάστοτε Επισκέπτες/Πελάτες, είτε πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης και γενικά με οποιοδήποτε
μέσο επικοινωνίας και συναλλαγής με τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω
οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε.
Επιπλέον η Εταιρεία δια της παρούσας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για
το περιεχόμενό των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο επισκέπτης παραπέμπεται μέσω
άλλων συνδέσεων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη
υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι
σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα
στιγμή ακριβές και έγκυρο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να
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προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να
αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.
Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία
δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων (hyperlinks)
που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η Εταιρεία:
●

Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν
ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (ΔΠΧ)

●

Προστατεύει τα δικαιώματα των πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, υποψηφίων
συνεργατών και των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου

●

Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των
δεδομένων

●

Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

2. Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
H Εταιρεία συνιστά Δικηγορική Εταιρεία με στόχο και σκοπό την παροχή κάθε μορφής
νομικών υπηρεσιών σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ήτοι προς φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου
και αλλοδαπών διεθνών οργανισμών.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης και προώθησης του ως άνω καταστατικού σκοπού, η Εταιρεία
συλλέγει ΔΠΧ τα οποία προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις
συναλλαγές σας με την Εταιρεία μας.
Ως εκ τούτου η Εταιρεία συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι
σκοπούς:
Α) Συμβατική Σχέση
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ΔΠΧ Πελατών/Προμηθευτών/Συνεργατών, όταν πρόκειται να
συναφθεί μια σύμβαση μαζί με έκαστο αυτών ή για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ
άλλων όπως:
●

Για την παροχή νομικών συμβουλών στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης παροχής
νομικών υπηρεσιών

●

Για την επεξεργασία πληρωμών και τιμολόγησης των υπηρεσιών τις οποίες ο
εκάστοτε Πελάτης/Συνεργάτης έχει αποδεχτεί ή έχει παράσχει

●

Για την την επεξεργασία πληρωμών και τιμολόγησης των προϊόντων η/και
υπηρεσιών των προμηθευτών
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Β) Συγκατάθεση
Ειδικότερα η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί τα ΔΠΧ των
υποψηφίων εργαζομένων, πελατών εφόσον αυτοί έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
●

Για την επικοινωνία με υποψήφιους εργαζόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας
πρόσληψης πραγματοποίηση συνάντησης – συνέντευξης

●

Για την επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας σχετικά με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει

Γ) Έννομο συμφέρον
Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα ΔΠΧ Πελατών της, όπου είναι απαραίτητο βάσει
των νόμιμων συμφερόντων της για τους ακόλουθους σκοπούς:
●

Για την επικοινωνία της Εταιρείας με πελάτες για την ενημέρωση σας αναφορικά με
τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει,

●

Για να παρέχει υποστήριξη στους Πελάτες της, να απαντάει και να επικοινωνεί μαζί
τους σχετικά με τα αιτήματα τους

●

Για να συμμορφώνεται με τα αιτήματα των Πελατών/Προμηθευτών/Συνεργατών σε
σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους

●

Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της Εταιρείας, καθώς και
για διασφάλιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας και εν
γένει προς εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Δ) Νομική υποχρέωση
Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (φορολογικούς σκοπούς, επιβολή νόμου ή
υποχρέωση γνωστοποίησης σε δημόσιο φορέα), υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα
ΔΠΧ κατά περίπτωση.
Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο, δεν συλλέγονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται χρήση cookies.
Την ίδια πολιτική εφαρμόζει η Εταιρεία σε όλες τις εκφάνσεις επικοινωνίας με τους
Πελάτες/Προμηθευτές/Συνεργάτες/Υποψηφίους Εργαζόμενους της ως υποκείμενα των
δεδομένων. Ειδικότερα η Εταιρεία συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και
πληροφορίες για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών και εντός πλαισίου της εκάστοτε
ζητηθείσας πληροφορίας και υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του τρόπου επικοινωνίας ή
συναλλαγής με τον εκάστοτε Πελάτη/Προμηθευτή/Συνεργάτη/Υποψήφιο Εργαζόμενο.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από
οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και
μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
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Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και
τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα τηρείται
συμβατική σχέση με την Εταιρεία ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας
μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Συνοπτικά, η Εταιρεία ζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε
επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται
για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη
συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της
ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και
διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια,
κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως
προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το
κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
α) την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της
διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών
επεξεργασίας σε συνεχή βάση,
γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή
τεχνικού συμβάντος,
δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη
διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας,
ε) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.
Περαιτέρω η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο
το οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα
επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση
στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.
Ενδεικτικά βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας
αποτελούν τα εξής:
●

H Εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους για την ασφάλεια
πληροφοριών, οι οποίοι σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρέχουν εποπτεία στο
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Διαδικτυακό Τόπο για την ασφάλεια των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω
αυτού
●

Η Εταιρεία προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου “https” για την ασφαλή και
κρυπτογραφημένη επικοινωνία του Χρήστη/Πελάτη με την Εταιρεία

●

Γίνεται χρήση πρωτοκόλλων Transport Layer Security (TLS) για κρυπτογραφημένη
επικοινωνία με τους server που λειτουργούν στην Cloud πλατφόρμα

4. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Τα Οποία
Συλλέγουμε
Στο πλαίσιο των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών και προκειμένου να εκτελέσει τις
αντίστοιχες συμβάσεις, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες και Δεδομένα Φυσικών ή
Νομικών Προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως Πελατών, Προμηθευτών και συνεργατών
της Εταιρείας αποκλειστικά προς τον σκοπό της εκτέλεσης των μεταξύ τους συμβάσεων
και των μεταξύ τους συναλλαγών.
Ειδικότερα η Εταιρεία συλλέγει τις εξής κατηγορίες Δεδομένων για την εξυπηρέτηση των
σκοπών της και ιδίως για την εκπλήρωση της σύναψης συμβάσεων με τις ανωτέρω
αναφερόμενες κατηγορίες προσώπων:
Α. Στοιχεία Πελατών/Προμηθευτών/Υπεργολάβων/Συνεργατών/ τα οποία είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα όπως ενδεικτικά: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας ή
υποκαταστήματος, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, κινητό τηλέφωνο, λογιστικά στοιχεία
(τιμολόγηση μετά την υπογραφή συμφωνίας, επωνυμία, επώνυμο, διεύθυνση, τραπεζικό
λογαριασμό, διεύθυνση), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, αριθμός φαξ, ιστοχώρος
Β. Δεδομένα υποθέσεων πελατών στο πλαίσιο παροχής νομικών υπηρεσιών: Η Εταιρεία
ενδέχεται να λαμβάνει ΔΠΧ κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά στοιχεία
επικοινωνίας, ονοματεπώνυμα, οικονομικά στοιχεία κτλ. Η παροχή των νομικών μας
υπηρεσιών διέπεται από συμβάσεις και παραρτήματα επί των οποίων προσδιορίζονται οι
τρόποι, τα μέσα και η ασφάλεια επεξεργασίας των ΔΠΧ.
Γ. Δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων: Η Εταιρεία επιπλέον δηλώνει ότι προβαίνει σε
Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υποψήφιων Εργαζομένων οι
οποίοι αποφασίζουν να αποστείλουν σχετικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο
καταχωρείται υποχρεωτικά Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email,
οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, λοιπά στοιχεία, όπως προϋπηρεσία,
δεξιότητες, συστατικές επιστολές κατά περίπτωση. Τυχόν άλλα πεδία είναι προαιρετικά.
Δ. Στοιχεία επικοινωνίας πελατών: Για την επικοινωνία σας, αναφορικά με τις υπηρεσίες
μας ή με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να μας θέσετε, θα πρέπει να μας
δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική
διεύθυνση), ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία.
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5. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
●

Απευθείας από τους πελάτες/προμηθευτές/συνεργάτες μας στο πλαίσιο της
παροχής των υπηρεσιών μας

●

Internet (εταιρικά sites, αλλά και sites δημοσίων φορέων όπως το ΓΕΜΗ)

●

Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς (υποθηκοφυλακεία, δικαστικές αρχές κτλ)

●

Από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων (υποψήφιοι εργαζόμενοι)

6. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων Από Την Εταιρεία (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την
Επεξεργασία - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων
Ε.Ε. 679/2016)
Η Εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της, όπως αυτός
περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσας και εν γένει ανωτέρω. Οι κατηγορίες των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται μέσω e-mail και τηλεφώνου,
ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της
Εταιρείας.
Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αυστηρά περιορισμένη στο
προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας
τους. Η Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Χρόνος Τήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προληπτικό και κατασταλτικό μέτρο για την προστασία και
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο στο πλαίσιο των εταιρικών
στρατηγικών μας στόχων, όσο και στο πλαίσιο των ρυθμιστικών και κανονιστικών αρχών
όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα (ΓΚΠΔ, Ν.2472/97, εφαρμοστικοί νόμοι κτλ).
Η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συστήματα και εγκαταστάσεις
της Εταιρείας, πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση
του αρχικού σκοπού συλλογής και επεξεργασίας (Άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄ και άρθρο 89 παρ.
1 του ΓΚΠΔ).
Ειδικότερα:
●

Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του
εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων
θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του
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επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρεία, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται
μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων
●

Σε περίπτωση όπου τα ΔΠΧ του υποκειμένου των δεδομένων, παρέχονται
συναινετικά από το ίδιο το υποκείμενο, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα
για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από
τον υποψήφιο εργαζόμενο/πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από
αυτόν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα
διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος
παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (Οδηγία 115/2001 της ΑΠΔΠΧ)

●

Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της
σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε
συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για
όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν
σχετικών αξιώσεων (φορολογικές Ν. 4174/2013, αστικές κτλ)

Οι ως άνω περιγραφόμενοι χρόνοι τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφορούν
όλες τις μορφές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία και
ειδικότερα:
●

ΔΠΧ σε έντυπη μορφή (έγγραφα).

●

ΔΠΧ σε ηλεκτρονική μορφή που τηρούνται σε οποιοδήποτε φυσικό υπόστρωμα
(σκληρούς δίσκους υπολογιστών, CD, DVD, USBs, κλπ.). Τα δεδομένα αυτά μπορεί να
βρίσκονται είτε σε δομημένη μορφή (π.χ. βάση δεδομένων), είτε να αποτελούν ένα
σύνολο επιμέρους ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. αρχεία κειμένου, εικόνες, κλπ.).

●

ΔΠΧ σε άλλη μορφή (π.χ. δεδομένα που τυχόν τηρούνται σε βιντεοκασέτες,
μικροφίλμ, και άλλα μέσα).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων
●

Μπορείτε να ασκήσετε, υπό την ιδιότητά σας ως υποκείμενο των δεδομένων κατά
περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα
οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το
δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το
δικαίωμα διαγραφής - «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των
δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο
μορφότυπο - άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης
(άρθρο 21).

●

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή της
αντίστοιχης φόρμας άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων στο γραφείο Υπευθύνου
Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρείας : Δικηγορική Εταιρεία Λατσούδης &
Συνεργάτες, Ακτή Μιαούλη αρ. 3, τκ 185 35, Πειραιάς, Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας
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Δεδομένων τηλ 2102205950 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail
dpo@latsoudislaw.com, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν
για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. Τις εν
λόγω φόρμες άσκησης δικαιωμάτων, έχετε τη δυνατότητα να τις κατεβάσετε από
τους ακόλουθους συνδέσμους:
○

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα

https://www.latsoudislaw.com/static/legal/privacy/Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος
Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων L+A.pdf

○

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διόρθωσης/Συμπλήρωσης Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

https://www.latsoudislaw.com/static/legal/privacy/Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος
Διόρθωσης-Συμπλήρωσης Προσωπικών Δεδομένων L+A.pdf

○

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

https://www.latsoudislaw.com/static/legal/privacy/Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος
Εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων L+A.pdf

○

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης σε Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα

https://www.latsoudislaw.com/static/legal/privacy/Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος
Πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα L+A.pdf

○

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Φορητότητας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα

https://www.latsoudislaw.com/static/legal/privacy/Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος
Φορητότητας Προσωπικών Δεδομένων L+A.pdf

○

Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
https://www.latsoudislaw.com/static/legal/privacy/Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος
Περιορισμού της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων L+A.pdf

●

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε
δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών
από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την
ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους οι οποίοι εμποδίζουν την
ικανοποίησή του.

●

Σε περίπτωση όπου τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και
χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας
χρεώσουμε με το κόστος που σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου
δικαιώματος.

●

Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας
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(άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη
συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

7. Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε, ενδέχεται να διαβιβαστούν και
να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα/παρόχους υπηρεσιών με τα οποία, κατά
καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας,
όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/φιλοξενίας/επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία
ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως Google Inc., Tilaa, slack, Digital Ocean
κτλ).
Στα πλαίσιο της παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, ενδέχεται να
διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε Δικηγορικές Εταιρείες και συνεργάτες
δικηγόρους στην Ελλάδα και σε χώρες εντός της Ευρωπαικής Ένωσης, με τους οποίους και
έχουμε υπογράψει τις αντίστοιχες συμβάσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία ΔΠΧ.
Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο εκτέλεσης νομικών υποχρεώσεων και επιταγών η Εταιρεία
ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σε δημόσιους φορείς,
δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται, να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να
συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία
Γενικά:
Η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν
απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο.
Περαιτέρω, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα
ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν
σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η
εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ.
Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα
διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες,
οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των
προτέρων.
Επιπλέον, τα ΔΠΧ σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς οι οποίοι βρίσκονται εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή
νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε
φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. οι οποίες έχουν ωστόσο τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και
δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφαλείας.
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Με την εκ μέρους σας παροχή και γνωστοποίηση των ΔΠΧ, παρέχετε την
απαραίτητη ρητή συμφωνία συναίνεση και συγκατάθεση για την μεταφορά ή/και
στην αποθήκευση των ΔΠΧ σε φορείς οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
Όσες εκ των ανωτέρω Εταιρειών συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες
επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιούν τα δεδομένα τα οποία παρέχονται μόνο
σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συνάψει
συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενες στη λήψη μέτρων ασφαλείας και
στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση.
Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία
προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας
σύμβαση πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Η ανωτέρω περιγραφόμενη
διαβίβαση πραγματοποιείται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των
προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου.
Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της
προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Υποβολή Καταγγελίας
●

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να
απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρείας:
Ακτή Μιαούλη αρ. 3 τκ 185 35 Πειραιάς, τηλ. 2102205950 και email:
dpo@latsoudislaw.com.

●

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή
σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της
είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα
http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

9. Cookies & άλλες Τεχνολογίες
●

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία: Τα cookies είναι κομμάτια
πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως
από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί
ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας στην
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Τα Cookies σε καμία
περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών
ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες οι οποίες
αποθηκεύονται στα cookies, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με
αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να λειτουργούμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο
αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε.
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●

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή
πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον
επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη
χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή
σας.

●

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί μόνο τα τεχνικά απαραίτητα cookies η χρήση των οποίων
κρίνεται απαραίτητη για την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη λειτουργία του.
Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης
(ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην
προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

10. Τροποποιήσεις
Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της
σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της Εταιρεία. Συνακόλουθα
προτρέπουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο
προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική
απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω
προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.
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