Πληροφορίες σύμφωνα με το
άρθρο 13/14 του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων

Information in Accordance with
Article 13/14 of the General Data
Protection Regulation

Ταυτότητα
του
επεξεργασίας δεδομένων:

Identity of the Data Controller:

EOS Finance GmbH,
20099 Hamburg, Γερμανία.

υπεύθυνου
Steindamm

71,

EOS
Finance
GmbH,
20099 Hamburg, Germany.

Steindamm

71,

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην
παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω
e-mail: s.bovermann@eos-solutions.com.

You can contact the Data Protection Officer via the
above-mentioned
postal
address
or
by
e-mail: s.bovermann@eos-solutions.com.

Σκοποί και Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Processing Purposes and Legal Basis:

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για
σκοπούς εκτέλεσης μιας σύμβασης ή για
σκοπούς μιας νομικής ενέργειας. Σύμφωνα με
το άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία των
δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την
εκπλήρωση
μιας
σύμβασης
με
τον
προαναφερθέντα Υπεύθυνο Επεξεργασίας
Δεδομένων, λόγω της μη τήρησης των όρων της
σύμβασης σας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
Δεδομένων από εσάς.

Data is processed for the purpose of contract
performance or legal action. According to Art. 6 (1) b
GDPR, the processing of your data is necessary for the
fulfilment of your contract with the aforementioned Data
Controller due to the delay in payment by you.

Ένας άλλος σκοπός της επεξεργασίας
δεδομένων είναι η διαχείριση χρέους, σύμφωνα
με το άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ, που
περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο βάσει
δεδομένων των μέτρων διαχείρισης οφειλών,
βελτιστοποιημένο για εσάς. Η επεξεργασία
δεδομένων είναι συνεπώς απαραίτητη για την
προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή
των έννομων συμφερόντων ενός τρίτου μέρους.

Another purpose of data processing is debt
management in accordance with Art 6 (1) f GDPR,
which also includes the data-based control of collection
measures optimised for you. Data processing is
therefore necessary to protect our legitimate interests
or those of a third party.

Κατηγορίες Δεδομένων και Πηγές
Δεδομένων:

Data Categories and Data Sources:

Επεξεργαζόμαστε
τις
εξής
κατηγορίες
δεδομένων: Κύρια δεδομένα, δεδομένα
επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα
εισπρακτέων, πληροφορίες πληρωμής, κατά
περίπτωση. Τα δεδομένα από τις κατηγορίες
δεδομένων διαβιβάστηκαν σε εμάς από τον
αρχικό πιστωτή ή από έναν από τους
παραλήπτες που αναφέρονται παρακάτω.

We process the following categories of data: Master
data, contact data, contract data, receivables data,
payment information, if applicable. Data under those
categories was transmitted to us by the original creditor
or one of the recipients named below.

Παραλήπτες:

Recipients:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης,
διαβιβάσαμε ή/και θα διαβιβάσουμε τα
δεδομένα σας, εάν είναι αναγκαίο, στις εξής
κατηγορίες αποδεκτών: εταιρείες παροχής
πιστώσεων, πάροχοι υπηρεσιών, τρίτοι
οφειλέτες, δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές,
δικηγόροι, εταιρίες διαχείρισης οφειλών

In the context of the collection procedure, we have
and/or will transfer your data, if necessary, to the
following categories of recipients: credit servicing
companies, service providers, third-party debtors, ,
courts, bailiffs, lawyers, debt management companies

Διάρκεια της αποθήκευσης:

Duration of storage:

Μετά την πλήρη εξόφληση της εκκρεμούσας
απαίτησης ή τον τερματισμό της διαδικασίας
είσπραξης, θα ελέγξουμε μετά από τρία έτη το
εάν εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τα
δεδομένα σας, τουλάχιστον εν μέρει, για
παράδειγμα
λόγω
περιόδων
νομικής
διακράτησης.

After full payment of the outstanding claim or
termination of the collection procedure, we will check
after three years whether we still need your data at
least in part, for example due to legal retention periods.

Δικαιώματα του υποκειμένου των
δεδομένων:

Rights of the data subject:

Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα
ακόλουθα δικαιώματα βάσει των Άρθρων 15
έως 22 του ΓΚΠΔ: δικαίωμα πληροφόρησης,
πρόσβασης,
διόρθωσης,
διαγραφής,
περιορισμού επεξεργασίας και μεταφοράς των
δεδομένων.

If the legal requirements are met, you have the
following rights under Articles 15 to 22 GDPR: right to
information, access, correction, deletion, restriction of
processing and data portability.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 14(2)(γ), σε
συνδυασμό με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, έχετε
δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία,
βάσει του Άρθρου 6 (1) στ του ΓΚΠΔ.

Furthermore, pursuant to Article 14(2)(c) in conjunction
with Article 21 GDPR, you have the right to object to the
processing based on Article 6 (1) f GDPR.

Δικαίωμα κατάθεσης καταγγελίας στην
εποπτική αρχή:

Right to lodge a complaint with the supervisory
authority:

Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε
επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε
Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αυτό
μπορείτε να το πράξετε στα γραφεία της εν
λόγω Αρχής στον τόπο της κατοικίας σας. Η
Εποπτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την
εταιρεία μας είναι: Der Hamburgische
Beauftragte
für
Datenschutz
und
Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4,
20097 Hamburg, Γερμανία.

Pursuant to Article 77 GDPR, you have the right to
lodge a complaint with a Data Protection Supervisory
Authority. You can do this at the Authority at your place
of residence. The Supervisory Authority responsible for
our company is: Der Hamburgische Beauftragte für
Datenschutz
und
Informationsfreiheit,
KurtSchumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, Germany.

Ημερομηνία των παρόντων πληροφοριών:
Αύγουστος 2018
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