ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση
23 Μαΐου 2018

Πίνακας Περιεχομένων
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ............................................................................. 2
2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ........................................................ 2
3.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ GLOBAL SUSTAIN ............................. 2
4.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ GLOBAL
SUSTAIN ................................................................................................................................. 2
5.ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ GLOBAL SUSTAIN ΜΕ
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ............................................. 2
6.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ......................... 3
7.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ......................................................................................................................... 3
8.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ............................................................................... 4
9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ) ......................................... 4
10.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΣΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.......................................................................... 5
11.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ................................................................ 5
12.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ .................................................... 6
13.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .......................................................... 6

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση,
χρήση, τροποποίηση, επεξεργασία και (εφεξής αναφερομένων όλων ως «χρήση»)
των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από τo Global Sustain Group. Η
παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για
τις ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει
η Global Sustain και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω
οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η
Global Sustain δεν ελέγχει. Οι ιστοσελίδες δύνανται να περιλαμβάνουν links
(«δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από
την Global Sustain, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία
περίπτωση δεν ευθύνεται η Global Sustain για τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και
εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί.

2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - (ΕΕ) 2016/679),
περιλαμβάνει ένα ενιαίο, εκσυγχρονισμένο και εν πολλοίς αυστηρότερο πλαίσιο
συμμόρφωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στηριζόμενος κυρίως στην αρχή της λογοδοσίας, αλλά και σε επιμέρους
αρχές. Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ GLOBAL SUSTAIN
Ο όμιλος εταιρειών Global Sustain ιδρύθηκε το 2006, με νομικές οντότητες σήμερα
σε Ηνωμένο Βασίλειο (Global Sustain Ltd), Γερμανία (Global Sustain GmbH) και
Ελλάδα (Global Sustain Α.Ε). Επίσης διατηρεί συνεργασίες σε Βρυξέλλες, Ζυρίχη,
Λευκωσία και Νέα Υόρκη. H εταιρεία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που
σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις
υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες,
μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

4.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ
GLOBAL SUSTAIN
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων της Global Sustain είναι
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.globalsustain.org/el/terms
στην ελληνική
γλώσσα και http://globalsustain.org/en/terms στην αγγλική γλώσσα.

5.ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ GLOBAL SUSTAIN ΜΕ
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών της Global Sustain με πελάτες της, η Global Sustain μπορεί να
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λάβει πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένους υπαλλήλους που
απασχολούνται ή συνεργάζονται με τις Εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά πληροφορίες του προσωπικού της εκάστοτε Εταιρείας,
πελατών και συνεργατών αυτής), οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τους
προαναφερθέντες («Προσωπικά Δεδομένα»). Σχετικά με τα εν λόγω προσωπικά
δεδομένα ισχύουν τα εξής: α) η εκάστοτε Εταιρεία-πελάτης της Global Sustain είναι
ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η Global Sustain είναι ο εκτελών την επεξεργασία, β)
η Global Sustain, ως εκτελών την επεξεργασία, θα συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην προστασία
προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται ότι δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια
που θα συνιστά από μέρους της εκάστοτε Εταιρείας παραβίαση της νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και γ) η Global Sustain εγγυάται ότι οι
υπεργολάβοι της, το προσωπικό της και/ή αντιπρόσωποι της που θα έχουν πρόσβαση
στα Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων πελατών, θα
λαμβάνουν, τα Προσωπικά Δεδομένα και θα τα επεξεργάζονται σύμφωνα με το νόμο
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν η Global Sustain παρέχει στην
εκάστοτε Εταιρεία Προσωπικά Δεδομένα, η Global Sustain εγγυάται ότι έχει το
δικαίωμα να τα παρέχει αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών και ότι τα
Προσωπικά Δεδομένα έχουν τύχει επεξεργασίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Η εκάστοτε Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα ως άνω Προσωπικά Δεδομένα
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους των διάφορων δικαιοδοσιών στις οποίες
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

6.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όλο το προσωπικό (εργαζόμενοι) των εταιρειών του Ομίλου Global Sustain έχουν
υπογράψει και δεσμεύονται από αρχές και πρόνοιες Εσωτερικού Κώδικα
Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Code of Conduct) ο οποίος μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει και προβλέψεις σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων.
Παρατίθεται στη συνέχεια απόσπασμα του Κώδικα (αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα η οποία και είναι η επίσημη γλώσσα των εταιρειών του Ομίλου) σχετικά με
τους εν λόγω όρους. «…When handling financial and personal information about
customers or others with whom Global Sustain has dealings, observe the following
principles: i. Collect, use, and retain only the personal information necessary for
Global Sustain business. Whenever possible, obtain any relevant information
directly from the person concerned. Use only reputable and reliable sources to
supplement this information. ii. Retain information only for as long as necessary or
as required by law. Protect the physical security of this information. iii. Limit
internal access to personal information to those with a legitimate business reason
for seeking that information. Use only personal information for the purposes for
which it was originally obtained. Obtain the consent of the person concerned before
externally disclosing any personal information, unless legal process or contractual
obligation provides otherwise. iv. Comply with relevant confidentiality and / or nondisclosure agreements...»

7.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το προσωπικό (εργαζόμενοι) των εταιρειών του Ομίλου Global Sustain λαμβάνουν
ενημέρωση και όπου απαιτείται εκπαίδευση για τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ και για τη
συλλογή και χρήση εν γένει προσωπικών δεδομένων, μέσω σεμιναρίων και
webinars, καθώς και σχετικών εργαστηρίων (workshops). Η ίδια η Εταιρεία
διοργανώνει και υποστηρίζει μέσω εξειδικευμένων συνεργατών της ενημερωτικές
εκδηλώσεις για τον ΓΚΠΔ και για προσωπικά δεδομένα, ενώ διατηρεί και αρχείο
ενημέρωσης-εκπαίδευσης των εργαζομένων της.
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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8.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Όλο το προσωπικό (εργαζόμενοι) των εταιρειών του Ομίλου Global Sustain
δεσμεύονται από αρχές και πρόνοιες Πολιτικής Εσωτερικής και Εξωτερικής
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας/Αλληλογραφίας με πελάτες και εν γένει ενδιαφερόμενα
μέρη, όπου μέρος της εν λόγω επικοινωνίας μπορεί να εμπεριέχει προσωπικά
δεδομένα. Παρατίθεται στη συνέχεια απόσπασμα της εν λόγω Πολιτικής
(αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα η οποία και είναι η επίσημη γλώσσα των
εταιρειών του Ομίλου) σχετικά με τους εν λόγω όρους. «…All emails sent from or
received at globalsustain.org server email accounts are considered Global Sustain
property and asset and contain valuable information that maybe confidential and
subject to disclosure under law. Therefore, it is expected that all employees and
associates treat, store, and keep records of their globalsustain.org server email
accounts according to corporate policy. Whenever requested, all globalsustain.org
server email account users must be able to retrieve emails and relevant information
(i.e. attachments) within reasonable course and time (no later than 24 hours) and
provide them to persons or entities that have a right to know (i.e. Global Sustain
management, clients, partners, legal representatives, etc). Global Sustain shall
provide sufficient means and infrastructure of keeping record and back up of emails
for this purpose (i.e. personal computers, filling systems and storage, cloud-based
applications, etc) …»

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ)
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει το διαδικτυακό τόπο www.globalsustain.org με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών προβολής, επικοινωνίας, δικτύωσης και διαφήμισης ιδιωτών ή
εταιριών ή οργανισμών ή φορέων. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει τρεις
(3) ηλεκτρονικούς οδηγούς (καταλόγους): Αειφορίας, Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Κοινωνικών Φορέων, οι οποίοι διατίθενται στην Ιστοσελίδα
της Εταιρείας (www.globalsustain.org). Ο εκάστοτε Πελάτης αναθέτει στην Εταιρεία
και η τελευταία αποδέχεται α) την παροχή υπηρεσιών προβολής της δραστηριότητας
του Πελάτη στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στο Διαδίκτυο και β) την
καταχώρηση των στοιχείων και δραστηριοτήτων του Πελάτη στους Ηλεκτρονικούς
Οδηγούς που έχει αναπτύξει η Εταιρεία, βάσει των στοιχείων που θα χορηγεί ο
Πελάτης. Η Global Sustain συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά
δεδομένα πελατών, πελατών πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών και λοιπών
συνεργατών τα οποία είναι απαραίτητα για εκτέλεση σύμβασης. Η Global Sustain
στο πλαίσιο των υπηρεσιών προβολής των Πελατών της στην ιστοσελίδα της βάσει
συμβατικών της υποχρεώσεων, χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τα
επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση (όταν υπάρχει). Επίσης, γίνεται
χρήση φωτογραφιών φυσικών προσώπων σε: Ιστοσελίδες (globalsustain.org,
sustainability forum, ειδικές εκδόσεις της Εταιρείας π.χ. Yearbook) βάσει σχετικών
συμβάσεων, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), Έντυπα (ετήσιος
απολογισμός Ομίλου και προωθητικό υλικό), παρουσιάσεις και ετήσιους
απολογισμούς μελών-πελατών. Ο Πελάτης χορηγεί στην Εταιρεία όλο το υλικό που
επιθυμεί να προβάλει, σε μορφή κειμένου (άρθρα, δημοσιεύματα, δελτία τύπου,
εταιρικές ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, δελτία απολογισμού,
συνεντεύξεις και
ομιλίες στελεχών κλπ.) ή και εικόνας στατικής μορφής (λογότυπο, φωτογραφικό
υλικό) ή και αρχεία πολυμέσων (βίντεο, μαγνητοφωνήσεις), δυνάμενος να
ανανεώνει αυτό κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η Εταιρεία δύναται να απαιτεί από
τον Πελάτη την αποστολή του εν λόγω υλικού σε συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικού
αρχείου καθώς και να θέτει όρια ως προς το μέγεθος του. Βάσει συμβατικής
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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υποχρέωσης η Global Sustain προχωρά σε καταχώρηση και προβολή του Πελάτη
μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης (εκ μέρους της Εταιρείας) εξειδικευμένης
Ιστοσελίδας (microsite) του Πελάτη (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στην
Ιστοσελίδα www.globalsustain.org που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Εταιρικό
Σήμα (Λογότυπο), Επωνυμία, Διεύθυνση (Ένδειξη και μέσω ηλεκτρονικού χάρτη –
Google Map), Τηλέφωνα, Fax, Email/URL, Υπεύθυνος Διεύθυνσης/ Τμήματος,
εταιρικό προφίλ, κοινωνικό προφίλ, άλλο επιθυμητό προφίλ, αρχειοθήκη εικόνων
και video. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία δύνανται να
περιέχουν προσωπικά δεδομένα: (α) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Global
Sustain, αναλυτικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο στο πλαίσιο προβλέψεων της
εργατικής νομοθεσίας και ετήσιας αξιολόγησης αποδοτικότητας των εργαζομένων.
(β) Βάση δεδομένων με ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αποστολή του
ενημερωτικού newsletter που αποστέλλει η Εταιρεία προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Σημειώνεται ότι από όλους τους αποδέκτες υπάρχει έγγραφη αποδοχή λήψης της εν
λόγω αλληλογραφίας (newsletter) η οποία και διατηρείται σε ξεχωριστό αρχείο/βάση
δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι: email address, name,
surname, organisation, job title, country.

10.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΣΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Global Sustain διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για
συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, καθώς και για να εξυπηρετήσουν επιχειρησιακές
ανάγκες της εταιρείας βάσει συμβατικών υποχρεώσεων. Συλλέγονται μόνο όσα εξ
αυτών είναι απαραίτητα, είναι ακριβή, όσο αυτό καθίσταται δυνατό και
επικαιροποιούνται. Τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ενώ η
επεξεργασία τους γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει πάντα τη δυνατότητα συγκατάθεσης ή μη (opt in/opt
out), ενώ παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή
(με τη γνωστοποίηση του εν λόγω δικαιώματος). Αναφορικά με τα προσωπικά
δεδομένα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο αποστολής βιογραφικού σημειώματος
ενδιαφερομένων για ανεύρεση εργασίας στην Global Sustain γίνεται η ελάχιστη
αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του βιογραφικού
σημειώματος και εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη
θέση απασχόλησης στη Global Sustain, για την οποία αναζητείται προσωπικό.
Εφόσον έχει ληφθεί σχετική συγκατάθεση, τα δεδομένα του βιογραφικού
σημειώματός θα αποθηκεύονται από την Global Sustain για σκοπό μελλοντικής
χρήσης/ αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων απασχόλησης στην Global
Sustain. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή, τα δεδομένα του βιογραφικού
σημειώματός, μετά την κάλυψη σχετικής θέσης απασχόλησης, διαγράφονται, εκτός
εάν η Global Sustain νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί. Η Global
Sustain έχει υιοθετήσει και τηρεί μέτρα αποφυγής και πρόληψης διαρροής
προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε βάσεις
δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία σε φορείς τρίτων (cloud based services) οι οποίοι
διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. H Global
Sustain διατηρεί προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για τη δραστηριότητά της και την
επίτευξη των σκοπών της και για λόγους ιστορικού αρχείου σε ηλεκτρονικά μέσα.
Κατά καιρούς, η Global Sustain ενδέχεται να διενεργεί διαγραφή των δεδομένων
αυτών, ενώ οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή των
στοιχείων αυτών για συγκεκριμένο λόγο.

11.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
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Στο πλαίσιο δικτύωσης των μελών της, η Global Sustain συνήθως αποστέλλει τις
λίστες συμμετεχόντων από εκδηλώσεις (πχ. Brunch, Sustainability Forum,
Stakeholder Panels) που διοργανώνει η ίδια, στο δίκτυο πελατών της. Σε αυτές τις
λίστες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο τίτλος θέσης εργασίας, η εταιρεία που
εργάζεται ο συμμετέχοντας, το email, το τηλέφωνο. Και πάλι υπάρχει η σχετική
συγκατάθεση για την επεξεργασία και αποστολή των εν λόγω δεδομένων, καθώς
αυτό εμπίπτει σε σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις της Global Sustain προς πελάτες.
Η Εταιρεία δε μεταβιβάζει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο (εμπορικό ή μη) προσωπικά
δεδομένα χωρίς την έγκριση (συγκατάθεση) του υποκειμένου.

12.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Όλα τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που έχουν έννομο συμφέρον από τις
δραστηριότητες της Global Sustain έχουν το δικαίωμα: (α) να γνωρίζουν εάν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν
αντικείμενο επεξεργασίας από την Global Sustain και (β) να προβάλλουν
οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν,
ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθούν διαγραφής των
προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και
αντίρρησης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οποιοσδήποτε μπορεί να
επικοινωνεί εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globalsustain.org,
Διεύθυνση Ηνωμένου Βασιλείου: 10 John Street, London WC1N 2EB, Διεύθυνση
Γερμανίας: FriedrichStr. 191, 10117 Berlin, Διεύθυνση Ελλάδας: Αντιόπης 35,
17343 Άγιος Δημήτριος.

13.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Καίρια πρόβλεψη που περιέχεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό είναι ο ορισμός
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) εάν και εφόσον
απαιτείται. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για οργανισμούς που έχουν ως κύρια
δραστηριότητα τη συστηματική παρακολούθηση φυσικών προσώπων σε μεγάλη
κλίμακα, ή την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(τα οποία με το παλαιό καθεστώς αναφέρονταν ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα)
σε μεγάλη κλίμακα. Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων είναι πρωτίστως
συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που
συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο
εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος προστασίας
οφείλει να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον
εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων και τους υπαλλήλους της επιχείρησης
σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, καθώς επίσης να
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό με σκοπό την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου παραβίασης, η οποία επιφέρει υψηλά πρόστιμα. Ο ορισμός DPO συνιστά
ένα εργαλείο για τη Global Sustain μιας και αυτός, έχοντας, πέρα από τα παραπάνω,
ρόλο διαμεσολαβητή μπορεί να συνδράμει στη λογοδοσία και την επικοινωνία με την
εποπτεύουσα Αρχή και να διαβουλεύεται με αυτή όταν αυτό απαιτείται. Η Global
Sustain έχει αναθέσει την τήρηση της συμμόρφωσης και την επιτήρηση της
πολιτικής προστασίας δεδομένων στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης,
στέλεχος της οποίας ασκεί καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (DPO).
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