
Αγαπητoί συνεργάτες, 

Όπως ίσως έχετε ακούσει, o Γενικός Κανονισµός Προστασίας Προσωπικών 
Δεδοµένων (ΓΚΠΔ ή Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2016/679) γνωστός και ως GDPR που 
ετέθη σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018 επέφερε ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο της 
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον ΓΚΠΔ και για το πως αυτός µπορεί να σας 
επηρεάζει µπορείτε να βρείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσµο: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-
and-organisations_el  

Τον τελευταίο καιρό έχει δηµιουργηθεί µια έντονη ανησυχία γύρω από τα προσωπικά 
δεδοµένα ή οποία συχνά είναι αδικαιολόγητη. Ωστόσο, επειδή στην ΙΟΝ εκτιµούµε 
ιδιαίτερα την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε κι επειδή σεβόµαστε την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος 
ανησυχίας. 

Η ΙΟΝ και η ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ θεωρούν την ασφάλεια των προσωπικών 
δεδοµένων που τηρούν κι επεξεργάζονται υψίστης σηµασίας. Με την ασφάλειά ως 
γνώµονα, εφαρµόζουν ένα σύνθετο κι ενδελεχές πλάνο συµµόρφωσης, ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι είναι πάντα έτοιµες και σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
τους. 

Ως γενική παρατήρηση, να αναφέρουµε ότι για προσωπικά δεδοµένα γίνεται λόγος, 
µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες, αφορούν φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες 
που αφορούν νοµικά πρόσωπα δεν αποτελούν προσωπικά δεδοµένα. Εάν πρόκειται 
για πληροφορίες που αφορούν ατοµική επιχείρηση, τότε αυτές είναι προσωπικά 
δεδοµένα καθώς επιχείρηση και υποκείµενο ταυτίζονται. 

Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια των εµπορικών µας σχέσεων συµβαίνει συχνά, να µας 
διαβιβάζετε πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα. Αυτές µπορεί να 
αφορούν:  
α) εσάς, εάν λειτουργείτε ατοµική επιχείρηση (π.χ. ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ σας, 
διεύθυνση κλπ.) 
β) τους εργαζοµένους σας (π.χ. ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα/θέση κλπ.)  
γ) τους συνεργάτες σας εάν είστε χονδρέµπορος (π.χ. οι πληροφορίες που αφορούν 
ατοµικές επιχειρήσεις στις οποίες πωλείτε προϊόντα µας, όπως ονοµατεπώνυµο, 
Α.Φ.Μ. κλπ.).  

Η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδοµένων αυτών είναι άκρως 
απαραίτητη προκειµένου να µπορεί να λειτουργήσει η εµπορική µας σχέση. Να 
τονίσουµε ότι οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων λαµβάνει 
χώρα από την ΙΟΝ ή/και την ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ, διέπεται από ένα δοµηµένο 
σύνολο κανόνων και δικλείδων ασφαλείας. 

Στα αυτά τα πλαίσια, µπορείτε να διαβάσετε εδώ την «Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων» της ΙΟΝ και της ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ, η οποία 
επεξηγεί µε ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας στοιχεία, πώς 
χρησιµοποιούνται, και για πόσο χρονικό διάστηµα διατηρούνται από εµάς, καθώς και 
πως µπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώµατα σας. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε 
περαιτέρω διευκρίνιση ή για τη παροχή πρόσθετων πληροφοριών. 

Για την ΙΟΝ και για την ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ 

http://ion.gr/sites/default/files/2018-07/ION_POLITIKI%20PROSTASIAS%20PROSWPIKWN%20DEDOMENWN%20PELATES%20K%20PROMITHEUTES.pdf

