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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
Η εταιρία TARGET OE, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από τις 25/5/2018, ζητάει από εσάς ως νόμιμο εκπρόσωπο του
οργανισμού σας, να συναινέσετε για να διατηρούμε και να επεξεργαζόμαστε για εμπορικούς λόγους, όλα τα
παρακάτω ή μέρος από αυτά, δικά σας και/ή των συνεργατών του οργανισμού σας προσωπικά δεδομένα:
1. Ονοματεπώνυμο/ Τηλέφ. Κινητό και/ή Σταθερό/ Διεύθυνση / Web site / E‐mail / Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ
2. ID του/των Υπολογιστ‐ή/ων σας για αποκλειστική χρήση στις εφαρμογές της TARGET
business solutions, όπως το EasyDoPs και το e‐ISO.
3. Αρχεία των επαφών μας για επαγγελματικά θέματά σας και σχετικές υπηρεσίες μας,
συμπεριλαμβανομένων και των ενημερωτικών δελτίων μας.
Ο σκοπός διατήρησης των παραπάνω δεδομένων όλων των επαφών του οργανισμού σας, είναι για να
μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας εάν και όταν απαιτείται για φορολογικούς ή άλλους νόμιμους
λόγους αλλά και για λόγους marketing.
Ο χρόνος διατήρησης των παραπάνω προσωπικών δεδομένων όλων των επαφών του οργανισμού σας, δεν
μπορεί να είναι λιγότερο από τον χρόνο που προβλέπουν οι νόμοι του Κράτους ανά περίπτωση ακόμη κι αν
δεν δώσετε τη συναίνεσή σας για κάτι τέτοιο.
Η διοίκηση και τα στελέχη της TARGET OΕ δηλώνουμε ότι:





Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα παραπάνω δεδομένα επαφής που εκ του νόμου
προσδιορίζονται ως προσωπικά δεδομένα, είτε σε χαρτί σε ασφαλείς φωριαμούς, είτε ηλεκτρονικά
σε ασφαλή και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, αμφότερα προσβάσιμα μόνον από αρμοδίως
εξουσιοδοτημένα στελέχη μας.
Δεν υλοποιούμε κανενός είδους αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων σας για τη λήψη
οποιωνδήποτε αποφάσεων ή την διενέργεια οποιασδήποτε καμπάνιας ενημέρωσης ή έρευνας χωρίς
την προηγούμενη ρητή έγκριση σας.
Ανταποκρινόμαστε άμεσα εάν και όταν μας το ζητήσετε για να:
 Διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις πρόσθετες συναινέσεις σας για newsletters ή
άλλες καμπάνιες της εταιρίες μας.
 Διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 Περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον οργανισμό
 Αποσύρετε τη συναίνεσή για υπηρεσίες marketing που τυχόν είχατε συναινέσει κατά το
παρελθόν.
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