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ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ 

τθν Ακινα ςιμερα τθν       /     /2019 οι ςυμβαλλόμενοι: 

Α. 

Η εταιρεία ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο: «CREM SERVICES SA»,  Α.Φ.Μ.:   

801009909                             και Δ.Ο.Τ.:           ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ              ,  που εδρεφει ςτο Χαλάνδρι, οδόσ Λ. Πεντζλθσ 126,και 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Χριςτο Σςακιρίδθ, καλοφμενθ ςτο εξισ «ΠΑΡΟΧΟ» 

 

 Β.  

Ο/H……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(ονοματεπωνυμο) 

του ……….…………….., διεφκυνςθ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

καλοφμενοσ ςτο εξισ «ΠΕΛΑΣΗ» ωσ ο πρϊτοσ κατά ςειρά τάξεωσ αναφερόμενοσ αρμόδιοσ εκ των αναφερομζνων ςτισ διατάξεισ 

του άρκρου 49, παρ. 1
α
 του Ν. 4277/2014,  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Α. Η CREM SERVICES SA ζχει ωσ ςκοπό τθ διαχείριςθ και λειτουργία του Αποτεφρωτθρίου Ριτςϊνασ κακϊσ και όλων των 

δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν αποτζφρωςθ ςορϊν και οςτϊν νεκρϊν από εκταφζσ, διαχείριςθ τζφρασ, μεταφορά 

ςορϊν και οςτϊν, υπθρεςίεσ προπϊλθςθσ αποτεφρϊςεων, κακϊσ και εμπορία τεφροδόχων και προϊόντων ενκφμθςθσ για τθν 

τζφρα. 

Β.  Ο ΠΕΛΑΣΗ επικυμεί να διαχειριςτεί τθ ςορό του ςυγγενοφσ ι οικείου του με τθ μζκοδο τθσ αποτζφρωςθσ .  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ΠΕΛΑΣΗ ανακζτει ςτον ΠΑΡΟΧΟ τθν αποτζφρωςθ τθσ ςοροφ του ςυγγενοφσ ι οικείου του …………………………………………………….. 

ςτο Κζντρο Αποτζφρωςθσ Νεκρϊν του ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ ςτθ Μεγάλθ Γζφυρα Ριτςϊνασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΑΡΟΧΟΤ 

Ο ΠΑΡΟΧΟ υποχρεοφται να αποτεφρϊςει τθ ςορό ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι τθσ και να παραδϊςει τθν 

τζφρα εντόσ ειδικισ τεφροδόχου ςτον ΠΕΛΑΣΗ.   

Ο ΠΑΡΟΧΟ κα παραδϊςει ςτον ΠΕΛΑΣΗ πιςτοποιθτικό αποτζφρωςθσ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (αρικμόσ αποτζφρωςθσ, 

ςτοιχεία κανόντοσ, θμερομθνία αποτζφρωςθσ). 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΕΛΑΣΗ 

1. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να γίνει αποδεκτι θ ςορόσ ςτο ΚΑΝ είναι θ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου θ οποία κα πρζπει να 

αναφζρει ωσ τόπο αποτζφρωςθσ το «Αποτεφρωτιριο Ριτςϊνασ» ι «ΚΑΝ Ριτςϊνασ». 

2. Γίνονται δεκτζσ ςοροί μόνο εντόσ φερζτρων με καπάκι. οροί ςε προχωρθμζνθ ςιψθ ι ςε ςακοφλεσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

3. Οι βθματοδότεσ που λειτουργοφν με ραδιοϊςότοπα απομακρφνονται υποχρεωτικά. 

4. Ροφχα ι παποφτςια που περιζχουν ποςοςτό ελαςτομερϊν ι πολυχλωριοφχου βινυλίου απομακρφνονται υποχρεωτικά.  

5. Όλα τα κοςμιματα (ςκουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ.) και τα γυαλιά πρζπει να απομακρφνονται. 

6. Σα φζρετρα που προορίηονται για αποτζφρωςθ νεκρϊν πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα όςο το δυνατόν από φυςικά υλικά 

(ξφλο, μπαμποφ ι ανακυκλωμζνο πεπιεςμζνο χαρτί) και ελεφκερα από οποιαδιποτε ουςία εμποτιςμοφ, ςυντθρθτικά ξφλου 

ϊςτε κατά τθν καφςθ να μθν επιβαρφνουν το περιβάλλον. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ αναφλζξιμων αςταριϊν ςε ςυνδυαςμό με 
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ζγχρωμεσ επικαλφψεισ. Φζρετρα και εςωτερικζσ επενδφςεισ φζρετρων που περιζχουν βαρζα μζταλλα, όπωσ ψευδάργυρο και 

μόλυβδο, είναι ακατάλλθλα για αποτζφρωςθ. 

7. Πριν από τθν αποτζφρωςθ κα πρζπει να αφαιροφνται τυχόν μεταλλικά ι πλαςτικά αντικείμενα από τα φζρετρα (ςταυροί, 

λαβζσ, άλλα διακοςμθτικά). Σα παραπάνω αντικείμενα μποροφν να υπάρχουν μόνο εάν είναι φυςικά προϊόντα, ζχουν 

καταςκευαςτεί από φυςικά υλικά ι είναι αποκλειςτικά καταςκευαςμζνα από πολυολεφίνεσ. Η εςωτερικι επζνδυςθ των 

φζρετρων όπωσ και τα προςωπικά ενδφματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από υλικά που περιζχουν μόνο άνκρακα, 

υδρογόνο και οξυγόνο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παροφςα ςφμβαςθ ξεκινάει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει με τθν παράδοςθ τθσ τεφροδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Κόςτοσ αποτζφρωςθσ: 600 € πλζον ΦΠΑ. 

Σρόποσ πλθρωμισ: Σραπεηικι κατάκεςθ πριν από τθν αποτζφρωςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΩΙΔΙΚΙΑ 

Η φμβαςθ καταρτίηεται, διζπεται και ερμθνεφεται ςφμφωνα με το Ελλθνικό δίκαιο ενϊ για όλεσ τισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 

διαφορζσ που τυχόν προκφψουν από τθν φμβαςθ αυτι, αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

Όλοι οι όροι τθσ φμβαςθσ και του Παραρτιματοσ κεωροφνται ουςιϊδεισ και θ παράβαςθ ενόσ από αυτοφσ από οποιονδιποτε 

των ςυμβαλλομζνων, δίνει το δικαίωμα ςτο κατά τθν γνϊμθ του βλαπτόμενο μζροσ να ηθτιςει τθν καταγγελία τθσ φμβαςθσ. 

 

Η παροφςα ςφμβαςθ  ςυντάχκθκε ςε δφο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφοφ αναγνϊςκθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, 

υπογράφθκαν και ζλαβαν ζνα (1) ο ΠΕΛΑΣΗ και ζνα (1) θ CREM SERVICES SA. 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ 

 

 ΓΙΑ ΣΗΝ CREM SERVICES SA 

  

 

  

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΧΡΗΣΟ ΣΑΚΙΡΙΔΗ 
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Παπάπηημα 

Ενημέπωζη για ηην επεξεπγαζία ηων Δεδομένων Πποζωπικού Υαπακηήπα  

 

Η αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» θαη κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «CREM SERVICES SA» (ζην εμήο: «εηαηξεία») δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

ζε ζπκκόξθσζε κε ην Γεληθό Καλνληζκό Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (ζην εμήο: «ΓΚΠΔ») (ΕΕ 2016/679) θαη κε 

ηνλ Ν. 4624/2019.  

Με ηελ παξνύζα, ζαο ελεκεξώλνπκε, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηελ 

εηαηξεία καο. Σε πεξίπησζε, αιιαγήο/ επηθαηξνπνίεζεο ησλ παξαθάησ, ε εηαηξεία ζα ζαο απνζηείιεη λεόηεξε 

ελεκέξσζε, κέζσ ηεο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ καο έρεηε ππνδείμεη ή, ειιείςεη απηήο, ηαρπδξνκηθά, 

ζηε δηεύζπλζε πνπ καο έρεηε ππνδείμεη. 

 

1. Τπεύθςνορ Επεξεπγαζίαρ 

Υπεύζπλνο Επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΟΣΕΦΡΩ-

Η ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «CREM SERVICES SA», ε νπνία εδξεύεη ζην Φαιάλδξη 

Αηηηθήο, Λεσθόξνο Πεληέιεο, αξ. 126, Τ.Κ. 15234. Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηελ εηαηξεία καο, κπνξείηε επηπιένλ λα επηθνηλσλείηε ηειεθσληθά ζηνλ αξηζκό: 

222.1121752 θαη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: info@cremservices.gr. 

 

2. Δεδομένα ςπό επεξεπγαζία 

Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη από εζάο θαη δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία, βάζεη όζσλ θαηαρσξείηε ζην έληππν ελην-

ιήο απνηέθξσζεο θαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη πκώλ, ηα νπνία (έληππν θαη ζύκβα-

ζε) ιακβάλεη ε εηαηξεία είηε απεπζείαο από εζάο είηε κέζσ γξαθείνπ ηειεηώλ, είλαη: α) δεδνκέλα ηαπηνπνίεζεο, δειαδή, 

ην όλνκα, ην επώλπκν θαη ην παηξώλπκν ζαο, θαζώο θαη β) δεδνκέλα επηθνηλσλίαο, δειαδή, ην ζηαζεξό ηειέθσλν, ην 

θηλεηό ηειέθσλν, ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ε δηεύζπλζε γξαπηήο επηθνηλσλίαο (νδόο θαη α-

ξηζκόο θαηνηθίαο, δήκνο/ ηνπηθή θνηλόηεηα, λνκόο, ρώξα, ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο). 

  

3. κοπόρ Επεξεπγαζίαρ 

Τα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ππόθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε ζθνπό: 

3.1. ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ αηηείζηε από ηελ εηαηξεία θαη ηελ απαξαίηεηε επηθνηλσλία καδί ζαο γηα ηελ παξν-

ρή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ (απνηέθξσζε λεθξώλ, απνηέθξσζε νζηώλ, δηελέξγεηα ζρεηηθώλ ηειεηώλ, θαηά πεξί-

πησζε), 

 

3.2. ηελ εθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ πνπ βαξύλνπλ ηελ εηαηξεία θαη απνξξένπλ από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ι.ρ. 

έθδνζε ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ παξαιαβήο ζνξνύ- απνηέθξσζεο, ηθαλνπνίεζε θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ 

θ.ιπ.) θαη 

 

3.3. ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

4. Νομική βάζη επεξεπγαζίαρ 

 

Ελόςεη ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ πνπ εμππεξεηνύληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο, ε λνκηθή βάζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία απηώλ είλαη: 

 

4.1. γηα ηνλ ππό 3.1. ζθνπό επεμεξγαζίαο, ε εθηέιεζε ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο (άξζξν 6, παξ. 1, πεξ. β’ ηνπ ΓΚΠΔ), 

 

4.2. γηα ηνλ ππό 3.2. ζθνπό επεμεξγαζίαο, ε ζπκκόξθσζε ηεο εηαηξείαο πξνο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία (άξζξν 6, παξ. 1, πεξ. γ’ ηνπ ΓΚΠΔ) θαη 

 

4.3. γηα ηνλ ππό 3.3. ζθνπό επεμεξγαζίαο, ε πξνάζπηζε ησλ ελλόκσλ ζπκθεξόλησλ ηεο εηαηξείαο (άξζξν 6, παξ. 1, 

πεξ. ζη’ ηνπ ΓΚΠΔ). 

 

5. Αποδέκηερ 

 

Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνύλ είλαη νη ππάιιεινη θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, 

ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 
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Τα δεδνκέλα ζαο ελδέρεηαη λα θνηλνινγεζνύλ ζε δεκόζηεο αξρέο θαη θνξείο (ι.ρ. Ο.Τ.Α), ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπο.  

 

Τα δεδνκέλα ζαο ελδέρεηαη λα θνηλνινγεζνύλ ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη εθά-

ζηνηε ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ ή ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο (ι.ρ. ινγηζηέο, 

λνκηθνύο ζπκβνύινπο), κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε ππνρξεώζεώλ πνπ βαξύλνπλ ηελ εηαηξεία από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, 

θαζώο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελλόκσλ ζπκθεξόλησλ ηελ εηαηξείαο.  

 

6. Υπόνορ διαηήπηζηρ 

Η εηαηξεία δηαηεξεί ηα δεδνκέλα ζαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πνπ αηηείζηε κε 

ηελ εληνιή ζαο θαη έσο είθνζη έηε, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή θνξνινγηθή, πνηληθή θαη αζηηθή λνκνζεζία, δεδνκέλνπ όηη θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πθίζηαηαη ν θίλδπλνο ε εηαηξεία λα ππνζηεί έιεγρν από ηηο αξκόδηεο 

αξρέο σο πξνο ηε λνκηκόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηεο.  

Εάλ ε λνκνζεζία ππνρξεώλεη ζε ηήξεζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα δηάζηεκα κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν ηνπ πξνα-

λαθεξόκελνπ, ν αλσηέξσ ρξόλνο δηαηήξεζεο ζα κεηώλεηαη ή παξαηείλεηαη αλάινγα.  

Σε πεξίπησζε αλάκεημεο ηεο εηαηξείαο ζε δηθαζηηθή αληηδηθία (ι.ρ. αζηηθήο θύζεσο αγσγή), δηθαζηηθή έξεπλα (ι.ρ. πνηλη-

θή) θ.ιπ., ηα δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ ζα ηεξνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ ακεηάθιεηε ιήμε ηεο εθθξεκνδηθί-

αο.  

Μεηά ηελ πάξνδν ησλ αλσηέξσ δηαζηεκάησλ, ηα δεδνκέλα ζαο ζα θαηαζηξέθνληαη.  

 

7. Σα δικαιώμαηά ζαρ, ωρ ςποκείμενο ηων δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα 

7.1. Δικαίωμα ππόζβαζηρ 

 

Έρεηε ην δηθαίσκα, κε αίηεκά ζαο απεπζπλόκελν ζηελ εηαηξεία, είηε εγγξάθσο, είηε κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνλη-

θνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ info@cremservices.gr λα ιάβεηε επηβεβαίσζε γηα 

ην θαηά πόζνλ ή όρη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ πθίζηαληαη επεμεξγαζία από ηελ ε-

ηαηξεία θαη, εάλ ζπκβαίλεη ηνύην, έρεηε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

ζηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: α) ζηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο, β) ζηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξν-

ζσπηθνύ ραξαθηήξα, γ) ζηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηώλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνινγήζεθαλ ή πξόθεηηαη 

λα θνηλνινγεζνύλ ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηδίσο ηνπο απνδέθηεο ζε ηξίηεο ρώξεο ή δηεζλείο 

νξγαληζκνύο, δ) εάλ είλαη δπλαηόλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνζεθεπηνύλ ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσ-

πηθνύ ραξαθηήξα ή, όηαλ απηό είλαη αδύλαην, ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ην ελ ιόγσ δηάζηεκα, ε) ζηελ ύπαξμε 

δηθαηώκαηνο ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηελ εηαηξεία γηα δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ρα-

ξαθηήξα ή γηα πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή γηα ελαληίσζε (αληί-

ηαμε) ζηελ ελ ιόγσ επεμεξγαζία, ζη) ζην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή. 

 

7.2. Δικαίωμα διόπθωζηρ 

Έρεηε ην δηθαίσκα, κε αίηεκά ζαο απεπζπλόκελν ζηελ εηαηξεία, είηε εγγξάθσο, είηε κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνλη-

θνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ info@cremservices.gr, λα δεηήζεηε ηε δηόξζσζε 

ησλ αλαθξηβώλ ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιηπώλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ. 

 

7.3. Δικαίωμα διαγπαθήρ 

Έρεηε ην δηθαίσκα, κε αίηεκά ζαο απεπζπλόκελν ζηελ εηαηξεία, είηε εγγξάθσο, είηε κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνλη-

θνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ info@cremservices.gr, λα δεηήζεηε ηε δηαγξαθή 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ, εάλ ηζρύεη έλαο από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: α) ηα 

δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξόπν ζε επεμεξγαζία, β) ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα π-

πνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία παξάλνκα, γ) ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πξέπεη λα δηαγξαθνύλ, 

ώζηε λα ηεξεζεί λνκηθή ππνρξέσζε βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζηελ νπνία ππόθεηηαη ε εηαηξεία. 

Τν παξαπάλσ δηθαίσκα δελ ζεκειηώλεηαη ζηνλ βαζκό πνπ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε: α) γηα ηελ ηήξεζε 

λνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεη ε θείκελε λνκνζεζία ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία ή β) γηα ηε ζεκειίσζε, 

άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

7.4. Δικαίωμα πεπιοπιζμού ηηρ επεξεπγαζίαρ 

Έρεηε ην δηθαίσκα, κε αίηεκά ζαο απεπζπλόκελν ζηελ εηαηξεία, είηε εγγξάθσο, είηε κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνλη-

θνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ info@cremservices.gr, λα εμαζθαιίζεηε από ηελ 

εηαηξεία ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, εάλ ηζρύεη έλαο από ηνπο 

αθόινπζνπο ιόγνπο:  
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α) Η αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ακθηζβεηείηαη από εζάο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν πε-

ξηνξηζκόο ηεο επεμεξγαζίαο αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα επαιεζεύζεη ηελ αθξίβεηα 

ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. 

β) Η επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε, αληηηάζζεζζε ζηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

δεηείηε, αλη' απηήο, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ηνπο. 

γ) Η εηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο, 

αιιά ηα δεδνκέλα απηά απαηηνύληαη από εζάο γηα ηε ζεκειίσζε, ηελ άζθεζε ή ηελ ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζε-

σλ. 

 

7.5. Δικαίωμα ενανηίωζηρ 

Έρεηε ην δηθαίσκα, κε αίηεκά ζαο απεπζπλόκελν ζηελ εηαηξεία, είηε εγγξάθσο, είηε κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνλη-

θνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ info@cremservices.gr, λα αληηηαρζείηε, αλά πάζα 

ζηηγκή θαη γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ζαο, ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξν-

ζσπηθνύ ραξαθηήξα, ε νπνία βαζίδεηαη ζην άξζξν 6. παξ. 1, ζηνηρείν ζη’ ηνπ ΓΚΠΔ (βι. θαη παξαπάλσ 3.3 θαη 

4.3).Τν παξαπάλσ δηθαίσκα δελ ζεκειηώλεηαη ζηνλ βαζκό πνπ ε εηαηξεία θαηαδείμεη επηηαθηηθνύο θαη λόκηκνπο 

ιόγνπο γηα ηελ επεμεξγαζία, νη νπνίνη ιόγνη ππεξηζρύνπλ ησλ ζπκθεξόλησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζε-

ξηώλ ζαο ή γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

7.6. Δικαίωμα καηαγγελίαρ 

Έρεηε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

(www.dpa.gr), εάλ ζεσξείηε όηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γίλεηαη από ηελ 

εηαηξεία θαηά παξάβαζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Σρεηηθά κε ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηά ζαο, πνπ 

πξνϋπνζέηνπλ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ζηελ εηαηξεία, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε εηαηξεία ζα θαηαβάιιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα λα απαληήζεη ζην αίηεκά ζαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαη, πάλησο, εληόο κελόο από ηελ 

παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. Η ελ ιόγσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δύν αθόκε κήλεο, εθόζνλ απαηηείηαη 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ αηηήκαηνο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ αηηεκάησλ. Σε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, ε εηαηξεία ζα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ ελ ιόγσ παξάηαζε εληόο κελόο από ηελ παξαιαβή ηνπ 

αηηήκαηνο, θαζώο θαη γηα ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο. Η αλσηέξσ ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ. Σε πεξίπησζε 

σζηόζν, πνπ ην αίηεκά ζαο είλαη πξνδήισο αβάζηκν ή ππεξβνιηθό, είλαη δπλαηό λα ζαο επηβιεζεί ε θαηαβνιή 

εύινγνπ ηέινπο, είηε λα ππάξμεη άξλεζε αληαπόθξηζεο ζην αίηεκά ζαο. Τν παξαπάλσ εύινγν ηέινο θαζνξίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα δηνηθεηηθά έμνδα γηα ηελ παξνρή ηεο ελεκέξσζεο ή ηεο αλαθνίλσζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

δεηνύκελεο ελέξγεηαο. 

 

8. Αζθάλεια 

Η εηαηξεία εθαξκόδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ αζθαιείαο 

ησλ δεδνκέλσλ ζαο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ε θύιαμε ηνπ ρώξνπ ηεο εηαηξίαο επί εηθνζηηεηξάσξνπ βάζεσο, 

θαζώο θαη ε ρξήζε ινγηζκηθνύ πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.  

 

 

 

Δειώλσ όηη έιαβα γλώζε θαη αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ελεκέξσζεο 

Ηκεξνκελία: ………………………………. 

Ο εληνιέαο 

 

 

 

 

Υπνγξαθή………………………………….. 
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