Η παραγγελία βρίσκεται μετά την ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας
Τα στοιχεία που παρέχονται με το παρόν έντυπο (και απαιτούνται για την
επεξεργασία της παραγγελίας) και τα στοιχεία των προϊόντων που παραγγείλατε και
οποιοδήποτε άλλο αίτημά σας θα τύχουν διαχείρισης προς το σκοπό της
επεξεργασίας της παραγγελίας σας, καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας
σχετικά με συμβατικά θέματα και τα διατυπωθέντα αιτήματά σας, όπως και για τον
τυχόν υπολογισμό και καταβολή αμοιβών προς εσάς. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται
αφενός στο άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα β’ (χωρίς την παροχή αυτών των δεδομένων,
δεν είναι δυνατό να επεξεργασθούμε την παραγγελία σας) και αφετέρου στο άρθρο
6 παρ. 1 γράμμα στ’ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία των
Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΠΔ), λόγω του εννόμου συμφέροντος της
Εταιρείας μας ως προς την προώθηση των πωλήσεων και την ενίσχυση της σχέσης
με τους πελάτες της.
Τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας από την TUPPERWARE HELLAS ABEE,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται (με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.
210-3679300), στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας. Τα δεδομένα
σας μπορεί να προωθηθούν περαιτέρω στις συνεργάτιδες της εταιρείαςΥπευθύνους Περιοχής για τη διατήρηση της σχέσης συνεργασίας μας και την
καλύτερη δυνατή οργάνωση του συστήματος προώθησης των προϊόντων μας στην
ελληνική αγορά. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο. 6 παρ. 1 γράμμα στ’ του
ΕΚΠΔ, καθώς η Εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον για την ενίσχυση της
προώθησης των πωλήσεων και της σχέσης με τους πελάτες της. Τα δεδομένα σας
μπορεί να διαβιβασθούν περαιτέρω και σε τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών
(π.χ. ταξιδιωτικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων κλπ) εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες αποτελούν φορείς επεξεργασίας που
δεσμεύονται από οδηγίες της Εταιρείας μας.
Τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται αμέσως μόλις δεν
απαιτούνται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή δεν υπάρχει νομική
υποχρέωση να αποθηκεύονται περαιτέρω.
Β. Δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων
Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα
δεδομένα για εσάς, όπως και, εάν είναι απαραίτητο, την διόρθωσή τους, τη
διαγραφή τους, τη μεταφορά τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας,
επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλ. 210-3679300 ή στέλνοντας ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
greorders@tupperware.com. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας
βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα στ’ του ΕΚΠΔ, έχετε δικαίωμα ν’αντιταχθείτε
στην επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην
αρμόδια εποπτική Αρχή.
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1. nAPAKAAOYME :EYMn/\HPONETE TH CZ,QPMA XPHJ:IMOnOIONTAI MONO ITY/\0 MAYPOY li MnAE XPOMATOI _TA MOI\YBIA KAI TA MAPK.AaOPAKIA 6EN EniTPEnONTAI.
2. riA TH IYMnAHPOIH TON nE.6.10N NA XPHIIMOnOIEITE AnOKAEIITIKA KAI MONO KECZ,AJ\AIOY:E EMHNIKOYI XAPAKTHPEI KAI API0MOYI.
3. MHN XPHIIMOnOIEITE IHMEIA HI::HI, O::EIE[, rYMBOI\A, KAn.
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TO nE.tt..IO "K.O.lt..IKO:E" THI DEALER (qnrp6t;: 61fJI'J, 6vw aplaTtpti), 0A OPEOEI NA EINAI nANTA IYMni\.HPOMENO, EKTOI EAN ACZ>OPA NEA DEALER.
6. EAN YnAPXOYN AMAfEr rTA HOIXEIA THI DEALER GA nPEnEI NA MAPKAPETE YnOXPEOTIKA TO nE.tt.IO "AJ\AAfH HOIXEION DEALER".

€400 KAI ANO
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1. NA rvMni\.HPONETE nANTA ro nEll.IO 'TENIKO IYNOI\.O" OTAN OI\.OKJ\HPONETE TH IYMni\.HPOIH TON nAPArrEAION EAr.

~~~~~ _!~--- 8. H AnOITOI\.H TON nAPAffEAION ME FAX EKTEI\EITAI KANONIKA, OMOI EAN EniAE.ETE TO .. FINE MODE" ITO FAX IAI. 0A EXOYME KAAYTEPO AOOTEI\EIMA.
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K06 KATAIIOrOY, K06 nPOr<I>OPON, K06 MAr .rKEYON, KAIIYMMATA • ANTANKA
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