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Η «MLS Innovation Inc.» έχει την ευθύνη να διασφαλίζει πως συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομικές, ρυθμιστικές
και συμβατικές απαιτήσεις στη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση και καταστροφή των πληροφοριών. Ιδιαίτερη σημασία
έχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ) και οι απαιτήσεις του σχετικά με την αποθήκευση και
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στον οποίο η «MLS Innovation Inc.» έχει συμμορφωθεί. Για αυτό το
λόγο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή
σας για την εν λόγω επεξεργασία. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες προσεκτικά και να δώσετε τη
συγκατάθεσή σας για να προχωρήσει η εκτέλεση της υπηρεσίας μας.
1. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.Ε.) ορίζεται η εταιρεία «MLS Innovation Inc.» με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E., 555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, T.: 2310.92.90.90, Φ.: 2310.93.72.22, mail@mls.gr ,
www.mlsinnovation.com , Κωδ. μετοχής: MΛΣ
2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων μέσω ταχυδρομείου στην παραπάνω διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου dpo@mlsinnovation.com
3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται στα πλαίσια του σκοπού της εξυπηρέτησης πελατών
και συγκεκριμένα της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης after sales του τμήματος service της εταιρείας, της
υπηρεσίας GetNDeliver, καθώς και της υπηρεσίας προσωρινής αποθήκευσης και επανατοποθέτησης δεδομένων
(backup), ενώ νομική βάση για την επεξεργασία τους αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (α) του Γ.Κ.Π.Δ. Επιπλέον,
σας ενημερώνουμε πως για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ενδεχομένως απαιτείται η γνωστοποίηση των προσωπικών
σας δεδομένων σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες courier.
4. Τα δεδομένα σας δε θα αποθηκευτούν από την εταιρεία εκτός και αν μας έχετε δώσει ρητή εντολή (βλ. παρακάτω) για
την προσωρινή αποθήκευσή και επανατοποθέτησή τους (backup) στη συσκευή σας ή σε άλλο αποθηκευτικό μέσο, κατά
την οποία θα αποθηκευτούν στο αρχείο μας για 2 εβδομάδες από την παράδοσή της συσκευής σε εσάς, πριν την
οριστική διαγραφή τους.
5. Ο Κανονισμός σας παρέχει τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υ.Ε. για πρόσβαση και διόρθωση
ή διαγραφή των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς και δικαίωμα αντίταξης στην
επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε χωρίς όμως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
πριν από την ανάκλησή της. Τέλος, έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή της χώρας.
6. Η συναίνεση στην παροχή των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί αναγκαία νομική προϋπόθεση για την εκτέλεση
των υπηρεσιών μας και υποχρεούστε να την παρέχετε καθώς σε αντίθετη περίπτωση δε θα μπορούμε να σας
εξυπηρετήσουμε. Με τη συναίνεσή σας επιπλέον μας διαβεβαιώνετε πως τόσο η συσκευή όσο και τα προσωπικά
δεδομένα που ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα σε αυτήν, ανήκουν σε εσάς.
7. Σας γνωστοποιούμε πως δεν πραγματοποιείται από την εταιρεία οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ.

Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για τους εξής σκοπούς:
Εξυπηρέτηση πελατών (after sales service/GetNDeliver)
Προσωρινή αποθήκευση και επανατοποθέτηση δεδομένων (backup)
Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία

Υπογραφή

