Έντυπο Υποβολής Αναφορών
Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Όνομα:

Προσωπικά στοιχεία:

Επίθετο:
Φύλο:

Α

Θ

Διεύθυνση:
Πόλη / Κοινότητα:
Περιφέρεια:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Παρακαλώ να μην αποκαλύψετε την ταυτότητά μου χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεσή μου παρά μόνο στα στελέχη της Ελληνικός
Χρυσός που θα χειριστούν την Αναφορά και τη σχετική έρευνα.

Εμπιστευτικότητα:

Παρακαλώ να μην αποκαλύψετε την ταυτότητά μου παρά μόνο στα
στελέχη της Ελληνικός Χρυσός που θα χειριστούν την Αναφορά και τη
σχετική έρευνα.
Πολίτης
Ομάδα πολιτών
Σύλλογος
MKO
Δημόσιος Φορέας
Άλλο:___________________________________________________

Κατηγορία αιτούντος:

Ημερομηνία συμβάντος:

__/__/____ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Περιγραφή συμβάντος:
Τι συνέβη;
Πού;
Πώς;
Τί το προκάλεσε;
Ποιο είναι το αποτέλεσμα του
προβλήματος;
Λύση που προτείνετε

Οτιδήποτε σχετικό που
πιστεύετε θα βοηθήσει την
έρευνα μας

Συχνότητα συμβάντος

Πρόσθετη τεκμηρίωση
Αν επιθυμείτε μπορείτε να
επισυνάψετε σχετικό υλικό
*ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μεμονωμένο περιστατικό
Σε εξέλιξη
Επαναλαμβανόμενο: πόσες φορές και πότε;

Επισύναψη αρχείου
Με την υπογραφή της παρούσας παρέχω την ρητή και ελεύθερη συναίνεσή μου
για τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
(ειδικότερα: προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως,
φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης κτλ.) ή αυτών που σχετίζονται
άμεσα με εμένα και έχουν δηλωθεί (στην εν λόγω φόρμα), από την εταιρία
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ με έδρα την Αθήνα, η οποία ενεργεί μέσω του
υποκαταστήματός της στη Χαλκιδική Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Η επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει σκοπό
την εξέταση και επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν από την
αναφορά που υποβλήθηκε από εμένα. Συμφωνώ ότι τα εν λόγω προσωπικά
δεδομένα μπορούν επιπλέον να διαβιβασθούν στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. στην Αθήνα καθώς επίσης και σε άλλες εταιρείες συνεργάτες της
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που εργάζονται για την υλοποίηση του έργου της
Ελληνικός Χρυσός, αλλά μόνον για τους σκοπούς της παρούσας αναφοράς, όπως
περιεγράφηκε ανωτέρω. Δεν θα υπάρξει καμία άλλη γνωστοποίηση δεδομένων σε
τρίτους.
Επιβεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματά μου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του δικαιώματός μου να αποκτήσω
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έτυχαν επεξεργασίας, να ζητήσω
πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα που συνελέγησαν για μένα, να προβάλλω
αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων και να
ανακαλέσω την συγκατάθεσή μου ως προς την επεξεργασία των σχετικών
δεδομένων. Υπογράφοντας το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι δεν είμαι νεότερος από
18 ετών και αναγνωρίζω ότι κατανοώ πλήρως όλα τα προαναφερόμενα και
αποδέχομαι τα δικαιώματά μου.
Επιβεβαιώνω ότι όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αληθείς και έχω λάβει γνώση
αυτών. Εάν εκπροσωπείτε τον υποβάλλοντα την αναφορά παρακαλείσθε όπως
δηλώσετε το όνομα σας.
Ημερομηνία (Ημέρα/Μήνας/Έτος):

Υπογραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Η παρούσα επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα λαμβάνει χώρα με σκοπό την εξέταση της
υποβληθείσας αναφοράς σας και την επίλυση του οποιουδήποτε αναφερόμενου σε αυτή ζητήματος.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, (Λεωφόρος Βασιλίσσης
Σοφίας αρ. 23Α, τηλ: 2146870000. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι τα στελέχη της
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που θα εξετάσουν την αναφορά , συνεργάτες της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ ή εταιρείες
του Ομίλου Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που ενδεχομένως να συσχετίζονται με την υποβληθείσα αναφορά. Τα εν
λόγω προσωπικά δεδομένα θα ευρίσκονται αποθηκευμένα και θα τυγχάνουν επεξεργασίας για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται για την εξέταση της αναφοράς σας και εν γένει την επίλυση του οποιουδήποτε
αναφερόμενου σε αυτήν προβλήματος.
Η ως άνω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, ενδεικτικά αναφερομένων, τον Νόμο 2472/1997 τους κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από τις 25 Μαΐου 2018 σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό
Γενικό Κανονισμό Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός
Κανονισμός) και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία που τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και
κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δηλώνει και εγγυάται ότι τηρεί τις κατάλληλες τεχνικές, οργανωτικές διαδικασίες
ασφαλείας και τα απαραίτητα ή κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται στα πλαίσια της παρούσας
αναφοράς και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε επεξεργασία από μη
εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό άτομα ή από οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ζημιά,
καταστροφή ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί. Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δηλώνει και εγγυάται ότι
οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει της παρούσας αναφοράς θα γίνεται
αποκλειστικά από άτομα που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψη της, διαθέτουν τα κατάλληλα
επαγγελματικά προσόντα και δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας
έναντι εσάς.
Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται ότι μετά την εκπλήρωση του σκοπού της
επεξερεγασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα από το αρχείο
της και θα καταστρέψει τυχόν υφιστάμενα αντίγραφα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αναφορικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επισκεφτείτε την κάτωθι ιστοσελίδα
https://www.hellas-gold.com/contact/.
Εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ την
διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή την συμπλήρωση
ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συμπληρωμτικής δήλωσης.
Έχετε δικάιωμα να ζητήσετε από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ την διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
Α) Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαράιτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ΄άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
Β) Όταν ανακαλέιτε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η προαναφερόμενη
επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία.
Γ) Όταν αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και υπό την προυπόθεση ότι δεν
υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι γιας την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Δ) Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων καθώς επίσης και για την άσκηση των δικαιώματων σας που απορρέουν από την ανωτέρω
νομοθεσία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2146870000

