Πληροφορίες για άτομα που εκτελούν δραστηριότητες μεσιτείας
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κυρίες και κύριοι,
σε συνεργασία με την Wagas S.A. με έδρα στη Βαρσοβία στην οδό Świętojerska 5/7, που καταχωρήθηκε στο εθνικό δικαστήριο
που τηρήθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο για την Πρωτεύουσα της Βαρσοβίας, XII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου
Δικαστηρίων με αριθμό 0000409365, Α.Φ.Μ 107-00-00-135, με μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό 125.000 zł πληρωθεί πλήρως (στο
εξής: "Wagas" ή "Data Administrator") επεξεργάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ιδικότερα, συλλέγουμε, καταγράφουμε,
οργανώνουμε, αποθηκεύουμε, ανακτάμε, αναθεωρούμε και χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτές τις
πληροφορίες.
Παρακάτω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους κανόνες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για τα
δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά.
I.

Γενικές πληροφορίες. Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα i καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/WE (γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα „ΓΚΠΔ”).

Ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Wagas, καθώς και τα
δικαιώματά σας, παρακαλούμε να τα απευθυνθείτε στο Wagas.
II.

Διαχειριστής δεδομένων. Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων είναι ο Wagas S.A. με έδρα στη Βαρσοβία.

III. Στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον ακόλουθο τρόπο σχετικά
με τα προσωπικά σας δεδομένα:
 γραπτώς στη διεύθυνση: Wagas, οδός Świętojerska 5/7, 00-236 Βαρσοβία
 μέσω εντύπου επικοινωνίας στη διεύθυνση: www.wagas.eu
 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: personaldata@wagas.eu
 τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου: +(22) 09 03 831
IV. Στόχοι και νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Wagas επεξεργάζει τα προσωπικά σας
δεδομένα που έχουν αποκτηθεί σε σχέση με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μεσιτείας, ειδικά σε σχέση με τη χρήση ενός
ηλεκτρονικού συστήματος πληροφορικής Wagas αφιερωμένου σε τέτοιες δραστηριότητες (στο εξής: "σύστημα
πληροφορικής"), για τους ακόλουθους σκοπούς:
Ο σκοπός της επεξεργασίας
Νομική βάση για τη μεταποίηση
1.
διασφάλιση
της
ασφάλειας, Η νομική βάση αποτελείτε από την ανάγκη επεξεργασίας
συμπεριλαμβανομένων
των δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης και το νόμιμο
τηλεπληροφορικών
συμφέρον του Wagas. Επεξεργαάζουμε τα δεδομένα σας
για την παροχή προστασίας κατά της κατάχρησης σε σχέση
με τη χρήση του συστήματος πληροφορικής του Διαχειριστή
και τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων
πληροφορικής, των εγκαταστάσεων, των ανθρώπων και της
περιουσίας.
2.
καθιέρωση, υπεράσπιση και επιδίωξη Η νομική βάση είναι το νόμιμο συμφέρον της Wagas.
αξιώσεων σχετικά με την ασφάλιση
διανομής
3.
εκπλήρωση
των
καθηκόντων
που Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ανάγκη
σχετίζονται με την πληρωμή φόρων, επεξεργασίας δεδομένων για την εκπλήρωση της νομικής
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης και υποχρέωσης που επιβάλλεται στην Wagas με αποτέλεσμα
αποθήκευσης φορολογικών βιβλίων και τους φορολογικούς κανονισμούς (Φορολογικό διάταγμα,
εγγράφων που σχετίζονται με την τήρηση Νόμος περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Νόμος περί φόρου
λογιστικών βιβλίων, καθώς και την εισοδήματος εταιρειών) και από τους λογιστικούς
αποθήκευση λογιστικών εγγράφων
κανονισμούς (λογιστική πράξη)
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V. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας προφίλ.
VI. Υποχρέωση παροχής δεδομένων. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων έχει προαιρετικό χαρακτήρα.
Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων Wagas, θα εμποδίσει την χρήσει του συστήματος πληροφορικής,
την εκτελείση πράξεις χρηματιστηριακής χρήσης χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, και επίσης θα εμποδίσει τη συνεργασία
σας με τον Wagas στο πεδίο των δραστηριοτήτων αυτών. Το πεδίο των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων προκύπτει από
νομικές διατάξεις ή δικαιολογείται από το σκοπό της επεξεργασίας που ορίζεται στο σημείο IV ανωτέρω.
VII. Πληροφορίες σχετικά με τους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων. Σε σχέση με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο V. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να
παρέχονται :
1.

στις δημόσιες αρχές και στις φορείς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα ή που ενεργούν εξ ονόματος δημόσιων αρχών, σε
πεδίο εφαρμογής και για σκοπούς, που απορρέουν από νομικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της Αρχής
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας,
σε οντότητες που επεξεργάζουν δεδομένα για σκοπούς διεκδίκησης ή εξασφάλισης αξιώσεων ή για την αντιμετώπιση του
ασφαλιστικού εγκλήματος,
σε φορείς παροχής τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, την αρχειοθέτηση εγγράφων, την
ανάπτυξη και τη συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής της Wagas, συμπεριλαμβάνοντας το σύστημα συναλλαγών,
σε φορείς που ασχολούνται με την έγκριση ηλεκτρονικών υπογραφών,
σε άτομα που εκτελούν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ή ελεγκτές.

2.
3.
4.
5.

- σε κάθε περίπτωση που ορίζεται στο σημείο 2-5 ανωτέρω, οι ανωτέρω φορείς επεξεργάζουν δεδομένα βάσει συμφωνίας με
την Wagas και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Wagas.
VIII.

Η περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

1.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
πληροφορικής, και έπειτα μέχρι να απαγορευτούν οι απαιτήσεις για πράξεις μεσίτη ή τη λήξη της υποχρέωσης αποθήκευσης
δεδομένων βάσει του νόμου ή το έννομο συμφέρον της Wagas.

2.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω αφορούν την υποχρέωση τήρησης λογιστικών εγγράφων, την υποχρέωση αποθήκευσης που
προκύπτει από τις διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

IX. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχετε τα ακόλουθα
δικαιώματα:

1.

Αρμοδιότητες
Το δικαίωμα πρόσβασης

2.

Το δικαίωμα διορθωσεις

3.

Το δικαίωμα κατάργησης

4.

Το δικαίωμα περιορισμού

5.

Το δικαίωμα αντιτάξεως

6.

Το δικαίωμα αντιτάξεως

Περιγραφή
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων.
Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ανακριβή ή είναι ελλιπές, μπορείτε
να ζητήσετε κατάλληλες αλλαγές σε αυτά.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που
επιτρέπεται από το νόμο.
Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί οι επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για
λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας.
Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων με τη μορφή μιας εικόνας που έχει εγγραφεί στις
φωτογραφίες. Η ανάκληση αυτής της συναίνεσης έχει συνέπειες μόνο για το μέλλον.
Η Wagas δεν θα επεξεργαζει περαιτέρω τα δεδομένα σας, αλλά η επεξεργασία που
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7.

Το δικαιώμα φορητότητας

8.

Το δικαίωμα
καταγγελίας

υποβολής

έγινε μέχρι τη στιγμή της ανάκληση συγκατάθεσης είναι νόμιμη. Η ανάκληση της
συναίνεσης δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τη συνεργασία σας με την
Wagas.
Εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει σύμβασης για την παροχή
πρόσβασης σε σύστημα πληροφορικής ή είστε συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία
με τον Διαχειριστή , που αποτελεί το αντικείμενο των δραστηριοτήτων μεσίτη – έχετε
επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή να
λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Διαχειριστή, σε δομημένη, συνήθως
χρησιμοποιούμενη μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Μπορείτε να στείλετε αυτά τα
δεδομένα σε άλλον διαχειριστή δεδομένων .
Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην εποπτική αρχή αρμόδιων για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην πολωνική εποπτική αρχή
(Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) ή την εποπτική αρχή
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάλληλων για τον τόπο της
συνήθους διαμονής ή της εργασίας ενός προσώπου στην οποία αναφέρονται τα
δεδομένα ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε με την Wagas σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που
αναφέρονται στο σημείο. III ανωτέρω.
X.

Μετάδοση δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε παραλήπτες εγκατεστημένους
σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
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