ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Τπεύθυνο Επεξεργασίας
Η παξνύζα πνιηηηθή αθνξά ηε ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ
ηζηνηόπνπ www.nrgprovider.com, ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθόηεξα θαη ηνπ ηειεθώλνπ.
Με ηελ παξνύζα πνιηηηθή ζέινπκε λα ζαο εμεγήζνπκε όζν ην δπλαηόλ
απιά θαη θαηαλνεηά:
- Πνηα δεδνκέλα ζαο επεμεξγαδόκαζηε
- Γηα πνηνπο ζθνπνύο θαη κε πνηα λνκηθή βάζε ηα επεμεξγαδόκαζηε
- Γηα πόζν θαηξό ηα δηαηεξνύκε
- Πνηνη είλαη νη απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζαο θαη
- Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα ζαο θαη πώο κπνξείηε λα
ηα αζθήζεηε.
Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο www.nrgprovider.com, ηεο ζειίδαο καο ζην
facebook

https://www.facebook.com/pg/nrgprovider/about/?ref=page_internal,

ησλ ηειεθσληθώλ επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ πξνσζεηηθώλ
ελεξγεηώλ ζπιιέγνπκε

νξηζκέλεο

πιεξνθνξίεο,

νη

νπνίεο κπνξνύλ λα

νδεγήζνπλ ζηελ άκεζε ή έκκεζε ηαπηνπνίεζή ζαο. ύκθσλα κε ηελ επξσπατθή
θαη εζληθή λνκνζεζία νξηζκέλεο από ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απνηεινύλ
πξνζσπηθά δεδνκέλα (π.ρ. νλνκαηεπώλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail) θαη κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ
ηελ ηαπηόηεηά ζαο (εθεμήο «Πξνζσπηθά Δεδνκέλα» ή «Δεδνκέλα»).
Εζείο σο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ καο θαη επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ καο
νλνκάδεζηε

“ππνθείκελα

δεδνκέλσλ”

ελώ

εκείο

είκαζηε

νη

“ππεύζπλνη

επεμεξγαζίαο” ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο.
Ωο «επεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ» λνείηαη θάζε πξάμε ή ζεηξά
πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ
κέζσλ, ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή ζε ζύλνια δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε νξγάλσζε, ε
δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε
αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε, ε θνηλνιόγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή

θάζε άιιε κνξθή δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκόο, ν πεξηνξηζκόο, ε
δηαγξαθή θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο.
Υπεύθςνορ Επεξεπγαζίαρ ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ είλαη ε
αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, Λεσθ. Κεθηζίαο αξ.
168 θαη νθνθιένπο, Σ.Κ. 15126, κε ΑΦΜ 998102480 Δ.Ο.Τ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
αξηζ. ΓΕΜΗ 008361601000, ηειέθσλν:18101 - (Γηα θιήζεηο από εμσηεξηθό ή
θηλεηό, θαιέζηε ζην +30 211 1032132), E-mail: cs@nrgprovider.com.
Η «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» είλαη:
α) θάηνρνο Άδεηαο Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ.
541/2013 Απόθαζεο ηεο ΡΑΕ (15/11/2013), εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών
πκκεηερόλησλ πνπ ηεξείηαη από ηνλ Λεηηνπξγό Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο
(ΛΑΓΗΕ) θαη από ηνλ Δηαρεηξηζηή ησλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ Με
Δηαζπλδεδεκέλσλ Νήζσλ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) σο Πξνκεζεπηήο κε αξηζκό
29XNRGTRADING—S θαζώο θαη
β) θάηνρνο Άδεηαο Πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ.
356/2015 Απόθαζεο ηεο ΡΑΕ (2.10.2015) θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών
Υξεζηώλ ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ κε αξηζκό 51 δπλάκεη ηεο ππ’
αξηζκ. 287/22-09-2016 Απόθαζεο ηεο Ρ.Α.Ε.
Η

εηαηξεία

καο

www.nrgprovider.com

είλαη
θαη

ηδηνθηήηξηα

άιινπο

θαη

ηζηόηνπνπο.

δηαρεηξίδεηαη
Γηα

θάζε

ηνλ

ηζηόηνπν

δηεπθξίληζε

ή

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα πνιηηηθή πξνζηαζίαο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αηηεκάησλ
ζαο πνπ απνξξένπλ από ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία, κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηνλ Υπεύθςνο Πποζηαζίαρ Δεδομένων ηεο εηαηξείαο καο ζηε
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ dataprotection@nrgprovider.com ή ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Λ. Κεθηζίαο αξηζ. 168 Μαξνύζη Σ.Κ. 15126, (ππόςηλ
Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ).
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2. Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας
Επεμεξγαδόκαζηε ηα δεδνκέλα ζαο κε λόκηκν θαη δηαθαλή ηξόπν, ζύκθσλα
κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία (Γεληθόο Καλνληζκόο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ
679/2016) θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. πιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε ηα
δεδνκέλα ζαο κόλν γηα ξεηνύο, λόκηκνπο θαη θαζνξηζκέλνπο ζθνπνύο θαη κόλν
όζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ ηα επεμεξγαδόκαζηε.
Δηαηεξνύκε ηα δεδνκέλα κόλν γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην,
ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο, ηνπο ζθνπνύο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, θαη
θξνληίδνπκε λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ αθξηβή.
Καηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ηα δεδνκέλα ζαο λα είλαη
αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλα από παξάλνκε επεμεξγαζία, από ηπραία ή δόιηα
απώιεηα θαη θαηαζηξνθή, θαζώο από κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε. Έρνπκε
εθαξκόζεη έλα αλαιπηηθό πξόγξακκα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ. Έρνπκε
πηνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο,
πνιηηηθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ,
θαζώο επίζεο έρνπκε εθπαηδεύζεη ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθό καο γηα ηελ
ηήξεζε ησλ θαλόλσλ εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ. Σν
πξνζσπηθό καο θαη νη ηξίηνη ζπλεξγάηεο καο έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ θαη ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία έρνπλ
πξόζβαζε.
Ο ηζηόηνπνο www.nrgprovider.com ρξεζηκνπνηεί ην πξσηόθνιιν SSL
(Secure Sockets Layer), ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κεζόδνπο θξππηνγξάθεζεο ησλ
δεδνκέλσλ

πνπ

αληαιιάζζνληαη

κεηαμύ

δύν

ζπζθεπώλ

(ζπλεζέζηεξα

Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ), πινπνηώληαο κία αζθαιή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ
ζαο δεδνκέλσλ. Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε πσο βξίζθεζηε ζε πξνζηαηεπκέλε
ζύλδεζε βιέπνληαο ηνπο ραξαθηήξεο https:// θαη από ην ζύκβνιν θιεηδαξηάο πνπ
εκθαλίδεηαη ζηελ κπάξα δηεύζπλζεο ηνπ πεξηεγεηή ζαο.
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3. κοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων
σας.
Καηά θαλόλα, ε εηαηξεία καο ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ζαο κόλν
όηαλ νη ίδηνη ηα παξέρεηε άκεζα θαη κε ηε ζέιεζή ζαο, είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
www.nrgprovider.com,

είηε

ηειεθσληθά

(π.ρ.

ππνβάιινληαο

κία

Αίηεζε

Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο/Φπζηθνύ Αεξίνπ ή ζπκπιεξώλνληαο κία
θόξκα επηθνηλσλίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώζεηε όηη επηζπκείηε λα ιακβάλεηε
ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε πξντόληα ηεο Εηαηξείαο).
Ωζηόζν, ν θαλόλαο απηόο δελ είλαη δπλαηό λα ηζρύζεη απνιύησο ζε δύν
πεξηπηώζεηο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Ιζηνζειίδαο:
i)

ζε νξηζκέλα δεδνκέλα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απηόκαηα θαηά ηελ επίζθεςή

ζαο ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη
ii)

ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε ηε βνήζεηα αξρείσλ cookies θαη

παξόκνησλ ηερλνινγηώλ.

3.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον
ιστότοπο www.nrgprovider.com
Όηαλ επηζθέπηεζηε ηνλ ηζηόηνπό καο www.nrgprovider.com ζπιιέγνπκε:
 Σελ εκεξνκελία θαη ώξα ηελ ζηηγκή ηεο εηζόδνπ ζηνλ ηζηόηνπν.
 Σνλ όγθν δεδνκέλσλ πνπ ζηάιζεθαλ ζε bytes.
 Σνλ πεξηεγεηή (browser) θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε
θαηά ηελ είζνδό ζαο ζηνλ ηζηόηνπν.
 Σε Δηεύζπλζε IP (Internet Protocol address) ζαο, θαηά ηελ είζνδό ζαο ζηνλ
ηζηόηνπν. Η δηεύζπλζε IP απνηειεί πξνζσπηθό δεδνκέλν, καδί κε ηελ
εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο επίζθεςήο ζαο, παξόηη δελ κπνξνύκε λα ζαο
ηαπηνπνηήζνπκε κόλνη καο κε ην ζηνηρείν απηό.
Ο ιόγνο (λνκηθή βάζε θαη ζθνπόο) γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνπκε ηε δηεύζπλζε
IP ζαο θαη ηε δηαηεξνύκε ζε εηδηθά αξρεία (log files) είλαη αθελόο ην έλλνκν
ζπκθέξνλ καο λα επεμεξγαδόκαζηε ηα δεδνκέλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα

4

δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθάιεηα δηθηύσλ, πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζηώλ από ηπραία
γεγνλόηα ή παξάλνκεο ή θαθόβνπιεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε
δηαζεζηκόηεηα, ηε γλεζηόηεηα, ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ
απνζεθεπκέλσλ

ή

δηαβηβαδόκελσλ

δεδνκέλσλ

θαη

αθεηέξνπ

ε

λνκηθή

ππνρξέσζε λα παξέρνπκε έλα θαηά ην δπλαηόλ πην αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. ζη’ θαη γ΄
ηνπ ΓΚΠΔ).
Σα

δεδνκέλα

δελ

ζα

κεηαβηβαζηνύλ

ή

ζα

ρξεζηκνπνηεζνύλ

κε

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν. Ωζηόζν, δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα λα ειέγμνπκε ηα
αξρεία

θαηαγξαθήο

δηαθνκηζηώλ

(server

log

files),

εάλ

δηαπηζησζνύλ

ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο παξάλνκεο ρξήζεο.
Όπσο νη πεξηζζόηεξεο ηζηνζειίδεο, έηζη θαη εκείο, ρξεζηκνπνηνύκε cookies
και παπόμοιερ ηεσνολογίερ θαηά ηελ πξόζβαζε θαη πεξηήγεζή ζαο ζηελ
Ιζηνζειίδα www.nrgprovider.com, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπκε απηή θαηά ην
δπλαηόλ άλεηε θαη απνηειεζκαηηθή.
Σα cookies είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ πνπ απνζεθεύνληαη ζην ζθιεξό
δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ή άιιεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο κε ηελ νπνία απνθηά
πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ν ρξήζηεο. Σα cookies είλαη κνλαδηθά γηα ην θάζε
πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηζηνύ (web browser, π.ρ. Google Chrome, Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Opera θηι.) θαη πεξηέρνπλ αλσλπκνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεζηε θαη ηηο
ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηείηε.
πλερίδνληαο ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο www.nrgprovider.com ρσξίο αιιαγή
ησλ ξπζκίζεσλ, ζπκθσλείηε κε ηε ρξήζε ησλ «cookies».
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηελ πνιηηηθή καο ζρεηηθά κε ηα cookies
εδώ: https://nrgprovider.com/oroi-proypotheseis
3.2.

Υόρμες

Επικοινωνίας

ιστοσελίδων

–

Επικοινωνία

μέσω

τηλεφώνου
ην πιαίζην ηεο κεηαμύ καο επηθνηλσλίαο

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο

www.nrgprovider.com θαη ινηπώλ ηζηνζειίδσλ καο (κέζσ ηεο εηδηθήο θόξκαο
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επηθνηλσλίαο, click2call ή ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) αιιά θαη ηειεθσληθά,
ζπιιέγνπκε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ εζείο καο δίλεηε π.ρ. ζπκπιεξώλνληαο
κία ειεθηξνληθή θόξκα επηθνηλσλίαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώζεηε όηη
επηζπκείηε λα ιακβάλεηε ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε πξντόληα ηεο Εηαηξείαο)
ζπκκεηνρήο

ζε

έλαλ

on-line

δηαγσληζκό.

Σα

δεδνκέλα

απηά

ή

είλαη

νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλν, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη όπνηα
άιιε πιεξνθνξία ηπρόλ εζείο καο παξέρεηε θαηά ηελ επηθνηλσλία καο. Απηά ηα
δεδνκέλα

απνζεθεύνληαη

θαη

ρξεζηκνπνηνύληαη

απνθιεηζηηθά

γηα

ηελ

αληαπόθξηζε ζην αίηεκά ζαο ή γηα ηελ επαθή θαη ηελ ηερληθή δηαρείξηζε από
εκάο. Η λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία απηώλ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ,
είλαη ε ζπγθαηάζεζή ζαο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 εδ. α ηνπ ΓΚΠΔ. Σα δεδνκέλα
ζαο ζα δηαγξαθνύλ κεηά ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηεο επηθνηλσλίαο καο. Απηό ζα
ζπκβεί εάλ από ηηο πεξηζηάζεηο κπνξεί λα ζπλαρζεί όηη νινθιεξώζεθε ν ζθνπόο
ηεο επηθνηλσλίαο, ππό ηνλ όξν όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθέο αμηώζεηο απνζήθεπζεο
ησλ δεδνκέλσλ απηώλ.

3.3 Επεξεργασία δεδομένων με την υποβολή αίτησης προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου.
Έρεηε ηελ επηινγή, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβιεζείηε κε ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ
παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή/θαη θπζηθνύ αεξίνπ, λα ππνβάιεηε ζηελ εηδηθή
θόξκα Αίηεζεο γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή/θαη θπζηθνύ αεξίνπ
αληηζηνίρσο όια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε ζύλαςε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα:
α) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηελ αίηεζή ζαο,
β) πηζαλώο γηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
γ) γηα ηε ζύλαςε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, δειαδή ην
νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ΑΦΜ, Δ.Ο.Τ., αξηζκόο κεηξεηή, αξηζκόο παξνρήο
ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο

ή/θαη

ΗΚΑΠ,

6

αξηζκνύο

ηειεθώλνπ,

δηεύζπλζε

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θαμ, θαη ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο θάπνηα επηπιένλ
ζηνηρεία πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ.
Ννκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε εθηέιεζε ζύκβαζεο ηεο νπνίαο είζηε
ζπκβαιιόκελν κέξνο ή γηα λα ιεθζνύλ θαη' αίηεζή ζαο κέηξα πξηλ από ηε
ζύλαςε ζύκβαζεο, (άξζξν 6 παξ. 1 εδ. β ηνπ ΓΚΠΔ). Σα δεδνκέλα απηά
δηαηεξνύκε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζήο ζαο θαη κεηά ηε ιήμε
απηήο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα επηβάιινπλ ηπρόλ ζρεηηθέο (λνκνζεηηθέο,
θνξνινγηθέο θνθ) δηαηάμεηο ή/θαη κέρξη ηελ παξαγξαθή ησλ λνκηθώλ αμηώζεσλ
καο κε βάζε ηε ζύκβαζε.

3.4. Εμπορική επικοινωνία
ε πεξίπησζε πνπ καο δώζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο κπνξνύκε λα
επεμεξγαδόκαζηε δεδνκέλα γηα επηπξόζζεηνπο ζθνπνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Εηαηξείαο, αλ θαη δελ είλαη απζηεξά απαξαίηεην γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή/θαη θπζηθνύ αεξίνπ,
όπσο ηελ πιεξνθόξεζε, πξνώζεζε θαη εκπνξηθή επηθνηλσλία πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ, θαζώο θαη εξεπλώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ κε δηάθνξα κέζα αθόκε θαη απηνκαηνπνηεκέλα (κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, SMS, MMS, θαμ, ηειεθώλνπ). Η λνκηθή βάζε γηα
ηελ επεμεξγαζία είλαη ε ζπλαίλεζε, άξζξν 6 παξ.1 α ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ (GDPR). Σε ζπλαίλεζή ζαο κπνξείηε λα
αλαθαιέζεηε αλά πάζα ζηηγκή θαζώο θαη ζε θάζε επόκελε επηθνηλσλία καο.

3.5 Διαγωνισμοί και προωθητικές ενέργειες
Όηαλ ζπκκεηέρεηε, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηειεθσληθά, ζε έλα δηαγσληζκό ή
άιιε πξνσζεηηθή ελέξγεηα, επεμεξγαδόκαζηε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο πνπ
εζείο καο δίλεηε όπσο ην όλνκα, ην επώλπκν θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο,
κε

ζθνπό

ηε

ζπκκεηνρή

ζαο

ζην

δηαγσληζκό,

ηε

δεκνζίεπζε

ησλ

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζή ζαο ζε
πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζείηε ληθεηήο απηνύ θαη εηδηθόηεξα θαη όζνλ αθνξά ηελ
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ύπαξμε θάπνηνπ Δώξνπ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ Δώξνπ απηνύ.
Σα δεδνκέλα ζαο απνζεθεύνπκε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ
πεξάησζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή θαη ηελ απνζηνιή ησλ
δώξσλ ζαο, δειαδή ζπλήζσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη
(6) κήλεο από ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ννκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία είλαη
ε ζπγθαηάζεζή ζαο αιιά θαη ε ζύκβαζε, κε ηελ απνδνρή από κέξνπο ζαο ησλ
όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ (άξζξν 6 παξ. 1 εδ. α θαη β ΓΚΠΔ).

4. ελίδα (page) στο Facebook
Η Εηαηξεία δηαηεξεί επίζεκε ζειίδα ζηελ πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
ηνπ «Facebook» κε ηίηιν “nrg”
https://www.facebook.com/pg/nrgprovider/about/?ref=page_internal.
Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο κέζσ ηεο ζειίδαο καο ζην Facebook
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο καο
κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
1.

κέζσ ηεο επηινγήο «ζηείιηε κήλπκα» (send message)

2.

κέζσ ηεο επηινγήο «θαιέζηε ηώξα» (call now)

Η Εηαηξεία καο, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηα ζρεηηθά εξσηήκαηά ζαο,
ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρεηε ζην Facebook, θαζώο θαη
άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ πξνθίι ζαο (π.ρ.
ηειέθσλν, email, θηι.). Η ίδηα ε απνζηνιή κελύκαηνο κε ζθνπό ηελ κεηαμύ καο
επηθνηλσλία, ζπλεπάγεηαη ηελ ζπγθαηάζεζή ζαο ζηελ σο άλσ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ζαο, ε νπνία είλαη θαη ε λνκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο (άξζξν 6 παξ.
1 α ΓΚΠΔ). Η πξόζβαζε θαη ε ρξήζε ηεο ζειίδαο καο ππόθεηηαη ζηελ παξνύζα
Πνιηηηθή Απνξξήηνπ ηεο εηαηξείαο καο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο
θιήζεο, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4. «Φόξκεο Επηθνηλσλίαο Επηθνηλσλία κέζσ ηειεθώλνπ» ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε λα παηήζεηε “LIKE” ζηελ ζειίδα ηεο
Εηαηξείαο, απηό ζπλεπάγεηαη όηη δίλεηε ηελ ζπγθαηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα
βιέπεηε ηα λέα θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (κέζσ newsfeed) πνπ
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πξαγκαηνπνηεί ε Εηαηξεία κέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ζην Facebook. Εάλ δελ
επηζπκείηε λα ιακβάλεηε ηέηνηεο ελεκεξώζεηο, κπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα
παηήζεηε ηελ επηινγή «UNLIKE».
Η Εηαηξεία ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο (ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά) γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ
Facebook, όπσο ελδεηθηηθά είλαη ν πεξηνξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ
πξόζβαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ζην Facebook.
Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Εηαηξεία επζύλεηαη κόλν γηα ηνλ ηξόπν θαη
ηα κέζα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο γηα ηνπο σο άλσ ζθνπνύο
(επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο). Η Εηαηξεία καο δελ θέξεη
θακία επζύλε γηα ηνλ ηξόπν ή ηα κέζα πνπ ε πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
ηνπ Facebook επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ζαο. Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο από ηελ πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ
Facebook κέζσ ησλ παξαθάησ ζπλδέζκσλ:
https://elgr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25
473632eae199
https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας - Διαβιβάσεις.
Σα Δεδνκέλα είλαη πξνζβάζηκα ζην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλν λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηά ζαο, θαζώο θαη ζην
πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε δηνηθεηηθά θαη ινγηζηηθά δεηήκαηα, πξνζσπηθό
ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ζαο
ζην πιαίζην ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ ηνπ. Επηπξόζζεηα, γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ ηζηνηόπσλ καο, ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ζαο, ηελ εθηέιεζε ησλ
ζπκβάζεσλ θιπ. ζπλεξγαδόκαζηε κε ηξίηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ, λνκηθά ή
θπζηθά πξόζσπα, επαγγεικαηίεο, αλεμάξηεηνπο ζπκβνύινπο πνπ καο παξέρνπλ
εκπνξηθέο, επαγγεικαηηθέο ή ηερληθέο ππεξεζίεο (π.ρ. παξνρή ππεξεζηώλ
πιεξνθνξηθήο) γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη γηα ηελ
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ππνζηήξημε ηεο Εηαηξείαο, ελ όισ ή ελ κέξεη, ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ
δεηάηε. Καηά πεξίπησζε, απηά ηα θπζηθά/λνκηθά πξόζσπα ζα ελεξγνύλ σο
εθηεινύληεο ηελ επεμεξγαζία ή πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα
επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνύο πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ, κε ηηο ίδηεο εμαζθαιίζεηο θαη ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ
δίθαην.
Πξνηνύ ην ηξίην πξόζσπν ιάβεη ηα Πξνζσπηθά Δεδνκέλα, εκείο: (1)
νινθιεξώλνπκε ην λνκηθό έιεγρν ηεο ηδησηηθόηεηαο γηα λα αμηνινγήζνπκε ηηο
πξαθηηθέο ηδησηηθόηεηαο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα ηξίηα
πξόζσπα, (2) απνθηνύκε εγγπήζεηο κέζσ ζπκβνιαίνπ από απηά ηα ηξίηα
πξόζσπα όηη ζα επεμεξγάδνληαη Πξνζσπηθά Δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο εηαηξίαο καο, θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ παξνύζα Πνιηηηθή θαη ηελ ππάξρνπζα
Ννκνζεζία, όηη ζα ελεκεξώλνπλ έγθαηξα ηελ εηαηξία καο γηα νπνηνδήπνηε
πκβάλ Ιδησηηθόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο όπνηαο αληθαλόηεηαο λα
ζπκκνξθσζνύλ κε ηα πξόηππα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα Πνιηηηθή θαη ηελ
ππάξρνπζα λνκνζεζία ή πκβάλ Αζθαιείαο, όηη ζα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ
έγθαηξε επαλόξζσζε ηνπ όπνηνπ ηεθκεξησκέλνπ πκβάληνο, όηη ζα καο βνεζνύλ
ζηελ αληαπόθξηζε ζηα αηνκηθά δηθαηώκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ όπσο απηά
νξίδνληαη παξαθάησ, θαη όηη ζα επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξία καο λα δηελεξγεί έιεγρν
θαη λα επηβιέπεη ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο όζνλ
αθνξά ηε ζπκκόξθσζε κε απηέο ηηο απαηηήζεηο.
ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα δηαβηβάδνληαη ζε άιιεο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο κε ηελ «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ Α.Ν 2190/1920 όπσο
ηξνπνπνηεζείο ηζρύεη γηα ζθνπνύο πνπ επηηξέπνληαη βάζεη λόκνπ ή/θαη βάζεη
έλλνκνπ ζπκθέξνληνο (δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο αλάγθεο, λνκηθέο αμηώζεηο,
αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θιπ). Σέινο, ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα δηαβηβάδνληαη
πεξαηηέξσ πξνο

ζεζκηθά όξγαλα, αξρέο θαη δεκόζηνπο θνξείο γηα λόκηκνπο

ζθνπνύο.
Με εμαίξεζε ηα αλσηέξσ, ηα Δεδνκέλα δελ ζα θνηλνπνηνύληαη ζε ηξίηνπο,
θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θαη δελ ζα δηαδίδνληαη.
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Πεξαηηέξσ, ζε ελδερόκελν πνπ ε εηαηξεία καο

ρξεηαζηεί λα κεηαθέξεη

Πξνζσπηθά Δεδνκέλα (π.ρ. γηα ηε ρξήζε ππεξεζηώλ Cloud) απηό ζα γίλεη κε
ηνπο όξνπο θαη ηηο εμαζθαιίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από άξζξα 44 επ. ηνπ ΓΚΠΔ.

6. Δεδομένα ανηλίκων.
Δελ επεμεξγαδόκαζηε δεδνκέλα θαη δελ πξαγκαηνπνηνύκε ζπλαιιαγέο κε
άηνκα θάησ ησλ 18 εηώλ.

7. Σα Δικαιώματά σας
Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Τπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηεο
Εηαηξείαο

καο

ζηε

δηεύζπλζε

ειεθηξνληθνύ

ηαρπδξνκείνπ

dataprotection@nrgprovider.com, ή ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Λ. Κεθηζίαο
αξηζ. 168 Μαξνύζη Σ.Κ. 15126, αλά πάζα ζηηγκή, γηα λα αζθήζεηε ηα δηθαηώκαηα
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 15-22 ηνπ ΓΚΠΔ δειαδή ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο,
δηόξζσζεο, δηαγξαθήο (όπνπ επηηξέπεηαη), πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο,
γλσζηνπνίεζεο, θνξεηόηεηαο, θαζώο επίζεο θαη ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο
ζπγθαηάζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 πεξ. 3.
Μπνξείηε, γηα παξάδεηγκα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Τπεύζπλν Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ ηεο Εηαηξείαο καο γηα λα ιάβεηε επηβεβαίσζε γηα ηελ ύπαξμε ή κε
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εζάο, λα ειέγμηε ην πεξηερόκελν,
ηελ πξνέιεπζε, ηελ νξζόηεηα θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπο (επίζεο ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε ηξίηε ρώξα), λα δεηήζεηε αληίγξαθν, λα δεηήζεηε ηε δηόξζσζή ηνπο
θαη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό GDPR, λα δεηήζεηε ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ηε δηαγξαθή ηνπο, λα αληηηαρζείηε ζε
δξαζηεξηόηεηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο (απνζηνιή newsletter) από ηελ εηαηξεία
καο, θαζώο θαη λα αλαθέξεηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο
ησλ δεδνκέλσλ ζαο πνπ θξίλνληαη εζθαικέλεο ή αδηθαηνιόγεηεο
Μπνξείηε λα απνζύξεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο
σζηόζν

λα

επεξεάδεηαη

ε

λνκηκόηεηα

ηεο

επεμεξγαζίαο

πνπ

έρεη

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ από ηελ απόζπξζε ηεο ζπγθαηάζεζεο. Δηαηεξνύκε όκσο
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ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο, αλ απνδείμνπκε επηηαθηηθνύο ιόγνπο πνπ
ρξήδνπλ πξνζηαζίαο νη νπνίνη ππεξηζρύνπλ ησλ ζπκθεξόλησλ ζαο, ησλ
ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηώλ ζαο ή αλ ε επεμεξγαζία ρξεζηκεύεη
γηα ηελ άζθεζε ή ηελ ππεξάζπηζε λνκηθώλ αμηώζεσλ.
Σέινο, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε θαηαγγειίεο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, Κεθηζίαο 1-3, Σ.Κ. 115 23, Αζήλα,
ηειεθσληθό Κέληξν: +30-210 6475600 ή

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

http://www.dpa.gr/.

8.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η παξνύζα πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θξίλεηαη αλαγθαίν από ηελ
Εηαηξεία. Οπνηαδήπνηε επηθείκελε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πνιηηηθή καο ζα
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο www.nrgprovider.com πξηλ ηε ζέζε ζε εθαξκνγή
ησλ αιιαγώλ. Σέινο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηαρπδξνκηθά ή ηειεθσληθά λα ζαο
ζηείινπκε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο.
Μαξνύζη, Ινύιηνο 2019
********************************************************************************************
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