
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Η εταιρείας μας GROW WEST A.E., ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΕΔΡΑ: 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Τ.Κ. 30300, EMAIL: info@growwest-

supplies.gr ΤΗΛ: 26340 27757, ΦΑΞ: 26340 28662, μέλος του ομίλου της εταιρείας 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας & σεβόμενη τα 

προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, εφαρμόζει πιστά τη σχετική νομοθεσία για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 

για τη σύννομη και ασφαλή επεξεργασία αυτών.    

 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και συγκεκριμένα, ονοματεπώνυμο και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη μεταξύ μας 

επικοινωνία προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας. Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας ως υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 

6 παρ.1 β’ GDPR). 

 

3. Αρμόδιοι για τη διενέργεια επεξεργασία δεδομένων 

Το τηρούμενο υλικό τυγχάνει επεξεργασίας μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό της εταιρείας μας που είναι επιφορτισμένο με την επικοινωνία μαζί σας, καθώς 

και από την εταιρεία “NOON CREATIVE”, η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα  μας για 

λογαριασμό της εταιρεία μας και δεσμεύεται έναντι ημών για την πιστή εφαρμογή της 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, δυνάμει σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων, που έχει υπογράψει μαζί μας. 

 

 

4. Χρόνος τήρησης 

Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μας μαζί 

σας κατόπιν αποδοχής του σχετικού σας αιτήματος, όχι όμως πέραν των τριάντα (30) 

ημέρων οπότε και διαγράφονται.  
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5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα: 

• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα 

προσωπικά σας δεδομένα και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτών.   

• Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή 

τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν 

• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την 

επεξεργασία. 

• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. 

• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας. 

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση  

info@growwest-supplies.gr    ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς 

μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση 

θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που 

ορίζει ο GDPR. 

 

 

6. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν 

παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε 

εποπτική αρχή.  

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λ. Κηφισίας 

1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/ , τηλ. 2106475600. 
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