ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΑ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται
από το επιμελητήριο Λάρισας για την προστασία της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων τα στοιχεία
των οποίων το επιμελητήριο επεξεργάζεται (στο εξής θα αναφέρονται ως υποκείμενά των δεδομένων):
μελών εταιριών / ΔΣ και διαχειριστών επιχειρήσεων, συνεργατών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων
μελών του ΕΒΕΛ, συμβούλων και εργαζομένων, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν
επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών του επιμελητηρίου βάση του σκοπού του, όπως αυτός
ορίζεται από τη νομοθεσία. Το επιμελητήριο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας
των μελών του , των συνεργατών του και του κοινού και για το λόγο αυτό εφαρμόζει την ακόλουθη
Πολιτική Απορρήτου, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και συμμορφώνεται
με το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας
ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας
αφορούν, όπως τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε άμεσα εσείς ή δημόσιες πλατφόρμες
πληροφόρησης όπως το e-yms. & services. businessportal.gr, κατά την εξυπηρέτηση σας από τις υπηρεσίες
του Επιμελητηρίου, το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ.
Όλα τα δεδομένα που επεξεργάζεται το επιμελητήριο αφορούν το νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας του ως
ΝΠΔΔ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, όπως αυτές ορίζονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως
η καταγραφή και η αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των εταιρικών μορφών (σύστασή τους,
καταστατικά, Μετοχικό Κεφάλαιο κλπ), η λεπτομερή καταγραφή των οικονομικών αποτελεσμάτων και
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, η έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων, οι διαχείριση τελών ΓΕΜΗ,
η παροχή πληροφοριών (λίστες, κατάλογοι, στατιστικά) σε ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, η έκδοση
εγγράφων /βεβαιώσεων, οι οποίες τυποποιούνται και εξάγονται από τις πληροφορίες που βρίσκονται στη
βάση δεδομένων του επιμελητήριου. Το επιμελητήριο δεν χρησιμοποιεί σε καμία περίπτωση τα προσωπικά
δεδομένα που συλλέγει για εμπορικούς σκοπούς, καθώς επίσης δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

2.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τα δεδομένα που κατά βάση επεξεργάζεται το επιμελητήριο είναι εταιρικά δηλαδή νομικών
προσώπων (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΑΕ). Στις περιπτώσεις αυτές τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το
ΕΒΕΛ αφορούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του νομικού εκπροσώπου και συνεργάτες αυτών
όπως λογιστές κτλ. Τα δεδομένα που αφορούν τα εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις ατομικές
επιχειρήσεις, εντάσσονται στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού γενικού εμπορικού μητρώου με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υπόλοιπες εταιρίες. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τους
ίδιους η από νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών μέσω αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων
και από τεκμηριωμένες πληροφορίες / δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα που οι ίδιοι παρέχουν
καθώς και έγγραφα από δημόσιες, δικαστικές και ανεξάρτητές αρχές, η άλλες τρίτες πηγές. Όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως
αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής
επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που
εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου
αρχείου είναι το επιμελητήριο Λάρισας, η κεντρική υπηρεσία ΓΕΜΗ και η ΥΜΣ. Τα δεδομένα που
επεξεργάζεται το επιμελητήριο είναι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» πληροφορίες που αφορούν
ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα όπως στοιχεία προσώπου & γονέων, κατοικίας & επικοινωνίας, ΑΦΜ,
ΑΔΤ, εθνικότητα, τόπος γέννησής, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και «ειδικής κατηγορίας
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και τον
ΑΜΚΑ. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και όχι
περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών που αναφέρονται στην παρ 4 της παρούσης, είναι
δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Το επιμελητήριο σε
περίπτωση όπου θα απαιτηθεί αλλαγή / μεταβολή στη φύση των δεδομένων του υποκειμένου, τέτοιου
είδους ώστε η χρήση τους να απαιτεί επιπλέον ενημέρωση και εκ νέου αίτηση και προσκόμιση εγγράφων
από μέρους του, προβαίνει άμεσα σε ενημέρωση με κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους
πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, που αφορά την τροποποίηση,
επικαιροποίηση, ενημέρωση και την τήρηση των εν λόγω αρχείων. Το επιμελητήριο δεν συλλέγει εν γνώσει
της ούτε τηρεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδιά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην κείμενη
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νομοθεσία. Οι διαδικτυακόι τόποι και οι online εφαρμογές ΓΕΜΗ της ΚΕΕ & ΥΜΣ δεν είναι σχεδιασμένα και
δεν απευθύνονται σε ανήλικους.
3.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων που διέπει την παρούσα
Πολιτική Απορρήτου και την λειτουργία του επιμελητηρίου, συνίσταται βασικά από τον αρ. 2016/679
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) αλλά και από κάθε νόμο ή κανονισμό που έχει
εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και από κάθε εθνική
νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα.
Το επιμελητήριο αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών
προσώπων, που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια Λάρισας, συνιστά Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελεί υπό την διαχειριστική εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, ως προς τη νομιμότητα των πράξεων του, στο πλαίσιο της παρεχόμενης σε αυτά
αυτοτέλειας. Ο ρόλος και η λειτουργία του επιμελητηρίου επομένως και οι κανόνες επεξεργασίας
δεδομένων καθορίζεται από το σύνολο της Επιμελητηριακής νομοθεσίας: Ν. 2081/1992 όπως
τροποποιηθείς ισχύει από το Ν.4497/2017 για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθεσίας,
καθώς και το σύνολο των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, τη νομοθεσία που διέπει
τη λειτουργία του ως Ν.Π.Δ.Δ. όπως ενδεικτικά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το Ν. 3979/2011 για
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το Ν. 3861/2010 γα την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στη Διαύγεια
κοκ. Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο δύναται να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τήρηση
υποχρέωσης απορρήτου, εμπιστευτικότητας καθώς και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Γ.Ε.ΜΗ. Στο επιμελητήριο λειτουργεί η Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), η λειτουργία
του οποία
ρυθμίζεται από
συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο όπως ο N. 3419/2005 (ΦΕΚ Α
297/6.12.2005)
με αντικείμενο το Γ.Ε.ΜΗ. και τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, όπως ισχύει
τροποποιηθείς, καθώς και το Ν. 4155 /2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 120/2013), Κεφάλαιο Δεύτερο «Ρυθμίσεις νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ). Στο μέτρο
που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το επιμελητήριο
αποτελεί τον εκτελών την επεξεργασία (Άρθρο 2 Ν. 3419/2005), ενώ με υπουργική απόφαση, μπορεί να
αποφασισθεί η εξ αποστάσεως διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία
και να καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης, τηρουμένων των
διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου. Το
Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους
των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των
συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες.
Υ.Μ.Σ. Στο επιμελητήριο λειτουργεί η υπηρεσία μας στάσης (e-ΥΜΣ) η οποία είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα,
στην οποία γίνεται σύσταση εταιρείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.
Η ΥΜΣ Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016. (ΥΜΣ Κ1-1084/24.05.2012) και λειτουργεί υπό την
ευθύνη της ΚΕΕ και του Υπ.Οικ. Σκοπός της ΥΜΣ είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας ταχείας εξυπηρέτησης
επιχειρήσεων και πολιτών με διαδικασίες ‘’μια στάσης’’ και την υλοποίηση των επιταγών του άρθρου 6
του Ν3242/2004. Σχετική νομοθεσία : Ν.3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις, Ν. 4072/2012 (Α’ 86/11-4-2012) ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρία ΙΚΕ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση των νόμων 4155/2013, 4308/2014,
4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018)

4.

ΣΚΟΠΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, το επιμελητήριο
νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που
διαχειρίζονται η/και εκπροσωπούν επιχειρήσεις- μέλη καθώς και νόμιμων μελών υπομητρωων όπως
Συμβούλων, ασφαλιστών, και αιτούντων πληροφοριών. Η συλλογή όλων των πληροφοριών αφορά την
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5.

6.

ολοκλήρωση του έργου και των υπηρεσιών του επιμελητήριου, το οποίο περιλαμβάνει την εκπροσώπηση
και την ενημέρωση των μελών, την διαχείριση μεταβολών και τροποποιήσεων, υπηρεσίες ΓΕΜΗ & ΥΜΣ,
διεκπεραίωση θεμάτων, πληρωμές τελών, και την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Οι βασικοί
σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων σας από το επιμελητήριο προσδιορίζονται επαρκώς από το νομικό
πλαίσιο που διέπει την λειτουργεία των επιμελητηρίων και του Μητρώου και καθιστούν την διαδικασία
σύννομη. Το επιμελητήριο Λάρισας ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα αποκλειστικά εντός του πλαισίου των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της για τους εξής
σκοπούς: α). Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του επιβάλει η νομοθεσία, και να
εκπληρώνει τα καθήκοντά του τα οποία εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον ως υποχρεωτική, αυτοτελή
και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκουν εμπορική δραστηριότητα στην
περιφέρεια Λάρισας (ΝΠΔΔ). β) Για κάθε αναγκαία επεξεργασία των αιτήσεων, δηλώσεων, έκδοση
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων, καθώς και πληροφοριών που παρέχουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων. γ) Προκειμένου να
διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του στο πλαίσιο των καθηκόντων του και του συνόλου της
εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως και για να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες
υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν. δ) Για την εκπόνηση στατιστικών ερευνών & μελετών που
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της και την προαγωγή του έργου του. ε) Για λόγους
επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Στ) Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της
επιβάλλει η νομοθεσία, υπό την ιδιότητα του εργοδοτικού φορέα, στο πλαίσιο των οποίων δύναται να
προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, όπως ενδεικτικά ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή/και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες, βάσει της
οριζόμενης, στον οικείο Οργανισμό που διέπει τη λειτουργία της, διαδικασίας. ζ) Το επιμελητήριο σε
συμμόρφωση με τον Κανονισμό χαρακτηρίζει τα δεδομένα που καταχωρούνται στην Υπηρεσία Μητρώου
το Γ.Ε.ΜΗ / ΥΜΣ και προβλέπονται στις οικείες νομοθετικές διατάξεις αντίστοιχα, ότι εξυπηρετούν
σ
κ
ο
π
ο
ΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το επιμελητήριο Λάρισας χρησιμοποιεί πολλαπλά
ύ
φυσικά
ή/και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για τη συλλογή των απαιτούμενων και αναγκαίων
ς
δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα αλλά και των στοιχείων των επιχειρήσεων μελών. Αυτά μπορεί να
συνίστανται σε ψηφιακά έντυπα και φόρμες, τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτύου και των επίσημων
δ
ιστοτόπων,
καθώς και σε έγγραφα (αιτήσεις, δηλώσεις κα) τα οποία ενδέχεται να συμπληρώνουν όσοι
η
συναλλάσσονται
ή συνεργάζονται με τις υπηρεσίες Μητρώου του επιμελητηρίου. Επίσης, το επιμελητήριο
μ πλαίσια της δράσης του ενδέχεται να διεξάγει στατιστικές μελέτες και έρευνες, σύμφωνα και με την
στα
ο
κείμενη
Επιμελητηριακή νομοθεσία, προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω δημογραφικά στοιχεία ή άλλες
σ
ειδικότερες
πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα-μέλη των Επιμελητηρίων, τους συνεργάτες της ή/και
ί
τρίτους
ενδιαφερόμενους-συναλλασσόμενους.
ο
υ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ.
Το επιμελητήριο Λάρισας συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά
περίπτωση, προκειμένου να ασκήσει τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του ή να ικανοποιήσει τα αιτήματα
σ
ενημέρωσης
και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων. Τέτοια δύνανται να είναι τα δεδομένα
υ προβλέπονται στην Επιμελητηριακή νομοθεσία και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ
που
μ της ΥΜΣ. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στο επιμελητήριο εκούσια
και
φ τα ίδια τα υποκείμενα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά διαβιβάζονται στο επιμελητήριο από
από
έ
άλλες
δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Η
ρ
λήψη
συγκατάθεσης του υποκείμενου για την επεξεργασία δεδομένων Π.Χ, δεν απαιτείται προκειμένου
ο λάβει τις υπηρεσίες του επιμελητήριου. Κατά την λήψη δεδομένων το γραφείο μητρώου προβαίνει σε
να
ν
ενυπόγραφη
αποδοχή από το υποκείμενο της πληροφορίας, συγκεκριμένων πεδίων στο Έντυπο
τ
Συγκατάθεσης
Και Αποδοχής Όρων / Προφορμα Αίτησης για Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, για τους
ο
κάτωθι
λόγους: α) Επιβεβαιώνεται ότι το ενδιαφερόμενο μέρος έλαβε την Πολιτική Απορρήτου και έχει
ς
ενημερωθεί
για τα δικαιώματα του σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. β) Επιβεβαιώνεται
.
ότι
τα παρεχόμενα στοιχεία φυσικού προσώπου και επιχείρησης είναι ακριβή, αληθή, και
Ε
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επικαιροποιημένα, γ) Λαμβάνεται Ξεχωριστή Συγκατάθεση του υποκειμένου για την λήψη ενημερωτικών
newsletter & μηνυμάτων από το
Επιμελητήριο (sms-email), δ) Τεκμηριώνονται αιτήματα των
ενδιαφερόμενων μερών για υπηρεσίες του ΕΒΕΛ αναλόγως το πρόγραμμα, όπως πχ καταχώρησης αίτησης
για λογαριασμό τρίτου σε ηλεκτρονικό συστήματα και πλατφόρμες όπως το e-yms. & services.
businessportal.gr. ε) Γίνεται ταυτοποίηση νόμιμου εκπροσώπου η Εξουσιοδοτημένων Εκπρόσωπων των
επιχειρήσεων μελών για λόγους ασφάλειας της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση η παροχής συγκατάθεσης
από τρίτα μέρη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων τους δεν
απαιτείται στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας του επιμελητήριου. Το ΕΒΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να
προβαίνει σε περαιτέρω ενημερώσεις και αιτήματα παροχής συγκατάθεσης προς τα μέλη του και τα
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται ως αίτια νομιμοποίησης επεξεργασίας
δεδομένων όπως πχ στην λειτουργία εθελοντικής Τράπεζας αίματος και σε κάθε περίπτωση θα προβαίνει
στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές.
7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το επιμελητήριο Λάρισας φροντίζει, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να
ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο Κανονισμός αναφορικά με τη συλλογή και την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις
άσκησής τους. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της αυτής και προκειμένου να διευκολύνει τα
υποκείμενα των δεδομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, το επιμελητήριο εφαρμόζει συγκριμένη
Πολιτική Διαχείρισης των Αιτημάτων που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων. Η άσκηση
των δικαιωμάτων όλων των ενδιαφερόμενων μερών γίνεται δωρεάν με γραπτό αίτημα στον υπεύθυνο
ασφάλειας Δεδομένων (DPO) του επιμελητηρίου. Βάση της νομοθεσίας για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του επιμελητηρίου, παρέχονται η μη
τα ακόλουθα δικαιώματα :










Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από το
επιμελητήριο, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν
αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων καθώς και το χρόνο τήρησης τους.
Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή και
ενήμερα.
Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών πληροφοριών, ώστε να καταστούν πλήρη όπως στοιχεία μητρώου,
μεταβολές, εκπροσωπήσεις κτλ.
Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων παρέχεται μόνο στις εξής περιπτώσεις :
i. όταν παρέλθει το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα διατήρησης αρχείου, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση
σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική
βάση για την επεξεργασία (η περίπτωση αυτή είναι ειδική και δεν είναι εφαρμοστέα στις βασικές υπηρεσίες
του επιμελητηρίου).
Το Δικαίωμα φορητότητας ηλεκτρονικών δεδομένων δεν είναι εφαρμοστέο. Το επιμελητήριο αποτελεί
υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, σε συγκεκριμένη
γεωγραφική περιφέρεια και τα δεδομένα του εντάσσονται στην εθνική βάση Εμπορικού Μητρώου.
Το δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης / αντίταξης) δεν δύναται να εφαρμοστεί για τα δεδομένα που
απαιτούνται για την λειτουργία του μητρώου ΓΕΜΗ και της ΥΜΣ καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του ΕΒΕΛ. Παρέχεται το Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική
ισχύ) που έχετε παράσχει στο επιμελητήριο, μόνο για συγκεκριμένα θέματα επεξεργασίας δεδομένων όπως
α) Λήψη ενημερωτικού υλικού και τυποποιημένης πληροφόρησης, β) συμμετοχή σε τοπικά κλαδικά μητρώα
η εθελοντικές ομάδες.

Το επιμελητήριο μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που
λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό.
Τα εν λόγω λοιπόν δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως
για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα
διατηρήσουμε βάσει του επιμελητηριακού νόμου.
Για όλα τα ανωτέρω, για αιτήματα σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με τα
προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Λάρισας στα στοιχεία που
αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Το ΕΒΕΛ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες
διαχείρισης των αιτήσεων σχετικά με τα δεδομένα για τα μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη και
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διαθέτει σχετικές φόρμες/ έντυπα. Το επιμελητήριο παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων, πληροφορίες
για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που του υποβλήθηκε εντός μηνός από την
παραλαβή έγγραφου και ενυπόγραφου αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λαμβανομένων υπόψη της
πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων που το επιμελητήριο διαχειρίζεται, η
ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτηθεί. Σε αυτή την
περίπτωση, το επιμελητήριο υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει
το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του
παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του
να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης. Εάν το
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι
δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό. Εάν το
αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, το επιμελητήριο μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από την
καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα. Σε περίπτωση που το ΕΒΕΛ
επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει άμεσα
τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την
ικανοποίηση τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η το επιμελητήριο δεν τηρεί το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οτι προσβάλλονται τα
δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (email:
complaints@dpa.gr), ενώ επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
8.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,
το επιμελητήριο δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει επιχειρησιακά αλλά και προσωπικά δεδομένα
(εκπροσώπων εταιριών, ατομικών επιχειρήσεων κα) σε Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται
με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία του ΓΕΜΗ και της ΥΜΣ ή και στην έκδοση δικαιολογητικών /
βεβαιώσεων / πιστοποιητικών καθώς και όπου απαιτηθεί με σκοπό την ανταπόκρισή του επιμελητηρίου
σε νομικές διαδικασίες προστασίας των δικαιωμάτων μελών του & της αποστολής του καθώς και την
συμμόρφωσή του με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες του Εθνικού εμπορικού μητρώου. Για την
επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται η έκδοση άδειας προς το επιμελητήριο, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται
και το ΕΒΕΛ από την υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως τα υποκείμενα των δεδομένων. Γενικά Το
επιμελητήριο δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές
οντότητες εκτός εάν αυτό νομίμως προβλέπεται προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ή
υποχρεούται να απαντήσει σε αιτήματα και εντολές άλλων δημόσιων αρχών στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις
και σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την
οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ), το ΕΒΕΛ οφείλει, βάσει των σχετικών υποχρεώσεων που θεσπίζει ο Κανονισμός, να ελέγχει εάν: α)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα
γίνει η διαβίβαση. Β) Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των
δεδομένων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και το
επιμελητήριο δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει
κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου
και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη
για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι
αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).
Το επιμελητήριο δεν παρέχει Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων σε κανένα τρίτο μέρος,
επιχείρηση, οργανισμό, φορέα, για σκοπούς εμπορικούς, διαφημιστικούς και μάρκετινγκ, πέραν των
εξαιρέσεων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Το επιμελητήριο δεν διεξάγει μαζικές
προωθητικές ενέργειες και προγράμματα επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα κάνοντας χρήση των
συλλεχθέντων δεδομένων. Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιωτικές ατομικές επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΛ (τα
προσωπικά στοιχεία ταυτίζονται με αυτά της επιχείρησης)
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Πρόσβαση κοινού σε δημόσια έγγραφα: Το επιμελητήριο Λάρισας ως πάροχος υπηρεσιών ΓΕΜΗ & ΥΜΣ και
ως όργανο με συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο που εμπλέκεται στην διαδικασία ίδρυσης, καταγραφής και
διαχείρισης Μητρώου επιχειρήσεων, αποτελεί επίσημη πηγή πληροφόρησης του κοινού για τα
συγκεκριμένα θέματα. Το επιμελητήριο αποτελεί φορέα ενημέρωσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
δημόσιων και ελεγκτικών υπηρεσιών, σωματείων και κλαδικών ενώσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων,
Οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σπουδαστών, ερευνητών – μελετητών, ιδιωτών κ.λπ αλλά
και κάθε ενδιαφερόμενου τρίτου μέρους που έχει δικαίωμα να αιτηθεί πληροφορίες και στοιχεία από
αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με τις επιχειρήσεις μέλη και
σχετικά τεκμήρια & νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν αυτές ανάλογα την νομική τους μορφή.
Δεδομένου ότι η πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα λογίζεται ως δημόσιο συμφέρον (σχετική η
υπ’ αριθ. 154 Αιτιολογική Σκέψη του Κανονισμού), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
περιλαμβάνονται σε επίσημα έγγραφα που κατέχει το επιμελητήριο και το ΓΕΜΗ, καθώς και σε συστήματα
αρχειοθέτησης, στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της και της αντίστοιχης εκπλήρωσης του
καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον, μπορούν να κοινοποιούνται από αυτή, σύμφωνα και με το
δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο προκειμένου να συμβιβάζεται η πρόσβαση του κοινού σε επίσημα
έγγραφα με το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα και οι
πληροφορίες αυτές όπως κατάλογοι μητρώου και λίστες επιχειρήσεων με στοιχεία έδρας /επικοινωνίας
μελών, βάση νόμου είναι δημοσίου χαρακτήρα και κοινοποιούνται είτε συστηματικά κατ’ απαίτηση, είτε
κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου τρίτου μέρους. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται είτε από επίσημων
ιστοτοπων / portals (πχ ιστοσελίδες ΕΒΕΛ, ΓΕΜΗ, https://www.businessregistry.gr/publicity. κα) είτε μέσω
συγκεκριμένης διαδικασίας εντός του επιμελητηρίου που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: αίτηση,
αξιολόγηση, έγκριση, παραλαβή δεδομένων. Στόχος είναι η διασφάλιση της ακεραιότητα, η ακρίβεια και η
ενημερότητα των πληροφοριών που παρέχονται.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην
πληροφόρηση όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη (νομικά & φυσικά πρόσωπα, φορείς, δημόσιες υπηρεσίες,
ΜΚΟ, σύνδεσμοι κτλ), σε κάθε περίπτωση καταθέτουν έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Επιμελητηρίου
στην οποία οφείλουν να προσδιορίζουν τη σκοπούμενη χρήση των δεδομένων και να αιτιολογούν το
αίτημα για χορήγηση δεδομένων.
9.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το επιμελητήριο οφείλει να τηρεί έγγραφα και ηλεκτρονικά
αρχεία μέσω του ΓΕΜΗ & της ΥΜΣ, με τα δεδομένα των μελών, των στοιχείων εκπροσώπων και των
πράξεων μεταβολών που διεκπεραιώνονται εντός του ΕΒΕΛ συνεχόμενα επ’ αόριστο ως ιστορικό αρχείο
και τρέχουσα βάση δεδομένων επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αυτά είναι προσιτά στο κοινό με έλεγχο που
διενεργείται μέσω του διαδικτύου και εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, οπότε λόγοι
ασφάλειας δικαίου δύναται να επιβάλλουν οι εγγραφές αυτές να διατηρηθούν επ’ αόριστον. Η υποχρέωση
διατήρησης των επιμελητηριακών αρχείων προκύπτει από την νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφεται
στην παρ. 3 της παρούσης. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται κατ’ αρχήν για
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας μετά την
παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία του επιμελητηρίου τηρώντας σχετική
διαδικασία. Η χρονική διάρκεια τήρησης αρχείου προσδιορίζεται βάση των ελάχιστων χρονικών
διαστημάτων που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία με βάση την αντίστοιχη σκοπιμότητα
επεξεργασίας. Ενδέχεται όμως για λόγους ασφάλειας δικαίου, δημοσίου συμφέροντος ή σύμφωνα με τις
ειδικές προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας να επιβάλλεται ή να ορίζεται διαφορετική περίοδος
διατήρησης κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασιών. Το
Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην περίπτωση όπου τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα θα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για λόγους αρχειοθέτησης, για
λόγους δημόσιου συμφέροντος, για λόγους επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς
σκοπούς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το επιμελητήριο πέραν της παρούσας πολιτικής απορρήτου
αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, εφαρμόζει επίσης και
ολοκληρωμένη Πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών με πεδίο εφαρμογής τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του αλλά και την διασύνδεση με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες / portals του ΓΕΜΗ & της ΥΜΣ. Το
επιμελητήριο Λάρισας εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες ασφάλειας των ψηφιακών και φυσικών
αρχείων της και ένα σύνολο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων
που επεξεργάζεται από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Το επιμελητήριο
Λάρισας επίσης φροντίζει έτσι ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων να είναι επαρκώς ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές και τις
προτάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ανάλογα με το σκοπό που προορίζονται, τα
δεδομένα αποθηκεύονται σε προστατευμένες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται με ασφάλεια σε
εξυπηρετητές του Επιμελητηρίου και υπόκεινται σε έλεγχο ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Τα
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Επιμελητήριο Λάρισας:
α
Υπεύθυνος
Ασφαλείας Δεδομένων (DPO) :…………………………………….,
σ
η
Παπακυριαζή
44, Λάρισα, 412 22
ς
Τηλέφωνο:
241 025 5388
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