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Geomast Antifire Co Ltd 
Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Πελατών  

1.  
2. 1. Χρήση Δεδομένων  

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες της Geomast Antifire Co Ltd. 
Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τέτοια δεδομένα, αλλά εάν δεν το κάνετε, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενδέχεται 
να μην είναι διαθέσιμα σε εσάς.  

Οι σκοποί για τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής  (Σημειώστε με √ 
όπου συμφωνείτε): 

 Απάντηση σε σχόλια, για έρευνες και καταγγελίες, για εσωτερικό έλεγχο, για την επίλυση διαφορών και 
προβλημάτων  

 Συλλογή δεδομένων για επαλήθευση ταυτότητας, καταγραφή και διατήρηση λίστας επαφών για αλληλογραφία 
(Πρόνοιες των περί               
ρυθμίσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών νόμων όπως εκάστοτε τροποποιούνται και 
ισχύουν) 

 Συλλογή δεδομένων για σκοπούς επικοινωνίας (προσφορές, μελέτες, προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, 
προγραμματισμένη     
διεκπεραίωση εργασιών, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό)  

 Προώθηση, βελτίωση ή / και περαιτέρω παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας  

 Παροχή πληροφοριών που μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες, όπως νέα προϊόντα και υπηρεσίες και άλλες 
προωθητικές ενέργειες και     

 διαφημιστικό υλικό  

 Συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο μας δεσμεύει ή για τους σκοπούς οποιασδήποτε οδηγίας  ή κώδικα 
πρακτικής που εκδίδεται από       
ρυθμιστικές ή άλλες αρχές με τις οποίες αναμένεται να συμμορφωνόμαστε.  

 Οποιοσδήποτε άλλος (-οι) σκοπός (-οι) ο οποίος έχει συμφωνηθεί ή κοινοποιηθεί σε εσάς.  
 

3. 2. Γνωστοποίηση 

Θα λάβουμε όλα τα εφικτά μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και εμπιστευτικά, όμως 
έχουμε το δικαίωμα - για έναν ή περισσότερους από τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς, να 
μεταφέρουμε/παραχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα ανταλλάξουμε με οποιοδήποτε πρόσωπο με το 
οποίο έχουμε υποχρέωση να δημοσιοποιήσουμε σύμφωνα με την απαίτηση οποιουδήποτε νόμου που μας δεσμεύει ή 
για τους σκοπούς οποιασδήποτε κατευθυντήριας οδηγίας ή κώδικα πρακτικής που εκδίδεται από ρυθμιστικές ή άλλες 
αρχές με τις οποίες ευλόγως αναμένεται να συμμορφωνόμαστε. 

3. Ασφάλεια 
 Εκτός από τα προαναφερθέντα, τα προσωπικά σας δεδομένα, για όσο χρόνο και με οποιονδήποτε τρόπο 
αποθηκεύονται, θα είναι προσβάσιμα μόνο από τους υπαλλήλους ή τους εργολάβους μας, οι οποίοι έχουν 
εξουσιοδοτηθεί να το πράξουν με υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Το εν λόγω εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή εργολάβοι 
που έχουν οριστεί να χειρίζονται προσωπικά δεδομένα θα τους δοθεί η εντολή να το πράξουν μόνο σύμφωνα με την 
παρούσα δήλωση. 
 
4. Χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε νομικές διαδικασίες  
Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά (οικονομικής ή  άλλης φύσεως), συμφωνείτε ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα που 
παρέχονται από εσάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  τον εντοπισμό με σκοπό την ανάκτηση των οφειλών και εάν 
χρειαστεί τη λήψη νομικών μέτρων. 
 
5. Το δικαίωμά σας πρόσβασης και διατήρησης  
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πρόσβαση ή και να διορθώσετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς 
σε οποιοδήποτε από τα αρχεία μας. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας 
αναφέροντας την ανακοίνωσή σας "Εμπιστευτικό". Σε απάντηση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρ έχετε ορισμένες 
λεπτομέρειες σχετικά με τον εαυτό σας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είστε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Πρέπει να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερών και θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε όποτε 
αυτό είναι δυνατό. 
 
6. Διατήρηση δεδομένων 
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του 
σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, εκτός αν τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται επίσης για να  
πληρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα προϊόντα και / ή τις 
υπηρεσίες μας για 10 χρόνια και τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον, θα καταστραφούν.  
 
7. Ερωτήσεις 
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22467285 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη Geomas t Antifire 
Co Ltd στη διεύθυνση geo.admin@cytanet.com.cy υπόψιν του Τμήματος Διαχείρισης. 
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