Γλεκέξσζε γηα
ηελ πξνζηαζία
θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα
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ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, o Όκηινο ONExchange δεζκεχεηαη λα πξνζηαηεχεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηνλ
αξκφδνληα ηξφπν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ
ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ αγνξαπσιεζίαο ζπλαιιάγκαηνο ζηα
θαηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ, κέζσ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ παξαγγειίαο ζπλαιιάγκαηνο ή κέζσ
ρξήζεο ππεξεζηψλ ησλ εηαηξηθψλ ηζηφηνπσλ, θαζψο θαη ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ επίζθεςε απηψλ.
ην πιαίζην απηφ, φινη νη ππάιιεινη ηνπ Οκίινπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε
ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη επηπξνζζέησο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ερεκχζεηα ησλ
πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, λα ρεηξίδνληαη κε απφιπηε εκπηζηεπηηθφηεηα
θαη επηκέιεηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πεξηέρεηαη ζε γλψζε ηνπο.

Ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή, θαηαρψξηζε,
νξγάλσζε, δηάξζξσζε, απνζήθεπζε, κεηαβνιή, αλάθηεζε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ρξήζε,
δηαβίβαζε, πεξηνξηζκφ ή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ
πεξηέιζεη ή ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Οκίινπ ONExchange.
Ε Γιιεληθή, Ηππξηαθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ εθφζνλ πθίζηαηαη λφκηκε βάζε σο πξνο ηε ζπιινγή θαη ρξήζε απηψλ. Οη εηαηξείεο
ηνπ Οκίινπ ONExchange επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηεξηδφκελεο ζηηο εθάζηνηε
λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ηαη’ επέθηαζε,
δελ βαζηδφκαζηε ζηε ζπγθαηάζεζή ζαο σο έλλνκε βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
πγθεθξηκέλα, ε ΟΤΑΚ ΓΗΣΓΖΚΣΔ ΑΚΣΑΘΘΑΗΣΕΡΖΑ ΤΚΑΘΘΑΓΙΑΣΟ Α.Γ., κε έδξα ηελ Γιιάδα,
ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη κφλν πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
δηελέξγεηα αγνξαπσιεζηψλ ζπλαιιάγκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Πξάμε Δηνηθεηή
2541/27.2.2004 ηεο Σξάπεδαο ηεο Γιιάδνο, ηνλ λ. 3691/2008 πεξί ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο
ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο ηζρχεη, ηελ πλεδξίαζε 281/17.3.2009 ηεο Γπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη
Πηζησηηθψλ Θεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Γιιάδνο θαη ηηο απνξξένπζεο απφ ηα αλσηέξσ
θαλνληζηηθέο πξάμεηο.
Παξνκνίσο, ε ΟΚΓΥCHANGE LTD, κε έδξα ηελ Ηχπξν, ππνρξενχηαη λα ζπιιέγεη θαη
επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξί Αληαιιαθηεξίσλ
πλαιιάγκαηνο Οδεγία ηνπ 2014 θαζψο θαη ηνλ πεξί Παξεκπφδηζεο θαη Ηαηαπνιέκεζεο ηεο
Κνκηκνπνίεζεο Γζφδσλ απφ Παξάλνκεο Δξαζηεξηφηεηεο λ.188(Ζ)/2007.
Γπηπξνζζέησο, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν πειαηψλ γηα
ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο θάζε ζπλαιιαγήο θαη λα δηαζέηνπλ
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δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο ηθαλά λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαρεία αλαπαξαγσγή
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο πειαηψλ, ελψ δχλαηαη λα παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο ζηηο θαηά ηφπνπο επνπηηθέο Αξρέο.
Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνληαη:









Τπνβάιινληαη ζε ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία κε δηαθαλή ηξφπν ζε ζρέζε κε ην
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ,
πιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο ηνπο ζθνπνχο απηνχο,
Γίλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη πεξηνξίδνληαη ζην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο
νπνίνπο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία,
Γίλαη αθξηβή θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, επηθαηξνπνηνχληαη, ελψ ιακβάλνληαη φια ηα εχινγα
κέηξα γηα ηελ άκεζε δηαγξαθή ή δηφξζσζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία
είλαη αλαθξηβή, ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο,
Δηαηεξνχληαη ππφ κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα· ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα
απνζεθεχνληαη γηα κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα, εθφζνλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κφλν γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο,
Τπνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ ελδεδεηγκέλε αζθάιεηα ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ άιισλ ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ κε
εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία θαη ηπραία απψιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά, κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ή νξγαλσηηθψλ κέηξσλ.

Πνηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη
ηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο αγνξαπσιεζίαο ζπλαιιάγκαηνο πεξηνξίδνληαη ζηα θάησζη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ολνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν,
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ,
Γθδνχζα Αξρή,
Εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο,
Παξνχζα δηεχζπλζε θαηνηθίαο,
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο,
Αζθνχκελν επάγγεικα θαη παξνχζα επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε,
Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Ιεηξψνπ (Α.Φ.Ι),
Τπφδεηγκα ππνγξαθήο πειάηε.

Έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ 1 έσο 4:
 Δειηίν ηαπηφηεηαο,
 Δειηίν ηαπηφηεηαο ππεξεηνχλησλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο,
 Δηαβαηήξην,
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Ζζφηηκν έγγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ.

πκπιεξσκαηηθά έγγξαθα πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ
ζηνηρείσλ 1 έσο 4, εθδηδφκελα απφ δεκφζηεο αξρέο:






Άδεηα νδήγεζεο,
Άδεηα δηακνλήο,
Γηδηθφ Δειηίν Σαπηφηεηνο Οκνγελνχο,
Δειηίν Αηηήζαληνο Άζπιν Αιινδαπνχ,
Γηδηθφ ηαμηδησηηθφ έγγξαθν (T.D.V.).

Σα ζηνηρεία 5 έσο 8 επαιεζεχνληαη απφ ηα θάησζη έγγξαθα:








Θνγαξηαζκνί εηαηξεηψλ θνηλήο σθέιεηαο,
πκβφιαην θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο ζηέγεο,
Πξάμε Δηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (πξψελ Γθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Φφξνπ
Γηζνδήκαηνο),
Βεβαίσζε εξγνδφηε,
Αληίγξαθν ηειεπηαίαο κηζζνδνζίαο,
Άδεηα παξακνλήο αιινδαπνχ,
Παξαζηαηηθφ Φνξέα Ηνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

Σν εχξνο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαη θαη’
επέθηαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη, δηαθνξνπνηείηαη βάζεη ηεο αμίαο ησλ
δηεθπεξαησζέλησλ ζπλαιιαγψλ. πγθεθξηκέλα:




ε ζπλαιιαγέο έσο € 999,99 επηδεηθλχεηαη δειηίν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην (ή ηζφηηκν
έγγξάθν). Σα γλσζηνπνηεζέληα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ θαηαγξάθνληαη. Γπηπξνζζέησο,
δηελεξγείηαη κε απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ
έλαληη θαηαιφγσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, πνιηηηθψο εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ, εηδηθνχ
ελδηαθέξνληνο θ.α. κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο. Παξνκνίσο, νη ελ
ιφγσ αλαδεηήζεηο δελ θαηαγξάθνληαη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ηαπηνπνίεζε κε ππάξρνπζεο
εγγξαθέο.
ε ζπλαιιαγέο ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο ησλ € 1.000,00 ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
πειάηε πεξηνξίδεηαη ζηα ζηνηρεία 1 έσο 5 φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πξνζθνκίδεηαη
ηνπιάρηζηνλ δειηίν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην ή ηζφηηκν έγγξαθν, ην νπνίν
θσηναληηγξάθεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο πξνεγνχκελεο ζπλαιιαθηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πειάηε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Γηαηξείαο. Γάλ ππάξρεη
πξνεγνχκελε θαηαρψξεζε, ε ζπλαιιαγή αληηζηνηρείηαη ζηελ ππάξρνπζα θαξηέια πειάηε,
δηαθνξεηηθά δεκηνπξγείηαη θαηλνχξγηα θαξηέια πειάηε. Δηελεξγείηαη απηνκαηνπνηεκέλνο
έιεγρνο έλαληη θαηαιφγσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, πνιηηηθψο εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ,
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.α. κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο. Οη ελ
ιφγσ αλαδεηήζεηο δελ θαηαγξάθνληαη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ηαπηνπνίεζε κε ππάξρνπζεο
εγγξαθέο.
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ε ζπλαιιαγέο ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο ησλ € 12.000,00 ή € 15.000,00, θαηά πεξίπησζε, ζε
κία ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλεο, γίλεηαη πιήξεο πηζηνπνίεζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ φπσο πξνβιέπεηαη αλσηέξσ (ζηνηρεία 1 έσο 9), ελψ ηα
δεισζέληα εηζνδήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ επαιεζεχνληαη απφ ηηο Δηνηθεηηθέο Πξάμεηο
Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ πνπ πξνζθνκίδνληαη ή άιια ηζφηηκα έγγξαθα.

Ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ αγνξαπσιεζίαο ζπλαιιάγκαηνο.
ε πεξηπηψζεηο παξαγγειίαο ζπλαιιάγκαηνο κέζσ ηειεθσληθήο παξαγγειίαο ή ηεο ππεξεζίαο
“Click & Collect” ησλ ηζηφηνπσλ ηνπ Οκίινπ, ηα παξερφκελα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαηά ηελ
παξαγγειία πεξηνξίδνληαη ζε :




Ολνκαηεπψλπκν,
Δηεχζπλζε Ειεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ,
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο.

Ε δηαηήξεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ ηελ νπνία κπνξεί λα αλαθαιέζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε εμαίξεζε
παξαγγειίεο ζπλαιιάγκαηνο ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο ησλ € 1.000,00 πνπ ελ ηέιεη
δηεθπεξαηψζεθαλ ζε θαηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηα παξερφκελα πξνζσπηθά ζηνηρεία απηψλ
ππφθεηληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηε ζπιινγή θαη ρξήζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ε θάζε πεξίπησζε νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΚΓxchange ζπιιέγνπλ κφλνλ πξνζσπηθά
δεδνκέλα πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ αγνξαπσιεζίαο
ζπλαιιάγκαηνο, ελψ δχλαηαη επίζεο λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηξίηεο
δεκφζηα πξνζβάζηκεο πεγέο εθφζνλ ηα δεδνκέλα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
επεμεξγαζίαο. Όπνπ αλαδεηνχληαη πξφζζεηεο, πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζα ελεκεξσζείηε
ζρεηηθά θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.
Ο Όκηινο ONExchange ελδέρεηαη, εθφζνλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο ηε ζπλαίλεζή ζαο, λα
επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ζαο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψλεη γηα
παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο πνπ πηζαλφλ λα ζαο ελδηαθέξνπλ. ε θάζε πεξίπησζε
ζάο παξέρεηαη, ην δηθαίσκα λα αληηηαρζείηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
ζαο δεδνκέλσλ γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ.

Απηφκαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ πξφζβαζεο ζε εηαηξηθνχο ηζηφηνπνπο
Δηεπζχλζεηο IP
Οη δηεπζχλζεηο IP απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο κπνξεί λα
θαηαγξάθνληαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δηάγλσζεο ησλ
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ζπζηεκάησλ. Απηά ηα δεδνκέλα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ηζηφηνπνπ.

Google Analytics
Ο Όκηινο ONExchange ρξεζηκνπνηεί ην Google Analytics. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Cookies, πξνηηκήζεηο θαη ζρφιηα επηζθεπηψλ, δηάδνζε ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
Δελ πθίζηαληαη.

Γλσζηνπνίεζε θαη κεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Ο Όκηινο ONExchange δελ κνηξάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα κε ηξίηνπο εθηφο εάλ επηβάιιεηαη
απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ θαλνληζηηθφ, λνκνζεηηθφ θαη ελ γέλεη ξπζκηζηηθφ πιαίζην ή δηθαζηηθή
απφθαζε.

Πξφζβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Γάλ έρεηε ππνβάιιεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηνλ Όκηιν ONExchange δηαηεξείηε ην δηθαίσκα
πξφζβαζεο θαη δηφξζσζεο ηνπο θαζψο θαη αληίξξεζεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπο εάλ δελ έρνπκε
ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε λα θάλνπκε πιένλ ρξήζε ηνπο.

Αζθάιεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Ο Όκηινο ONExchange εθαξκφδεη εχινγεο πνιηηηθέο αζθαιείαο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε απψιεηα,
θαθή ρξήζε, κεηαβνιή ή θαηαζηξνθή. Σα άηνκα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα είλαη
ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ.

Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα
Ο Όκηινο ONExchange έρεη νξίζεη ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν
νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη αλαθνξηθά
κε ηελ παξνχζα δήισζε απνξξήηνπ. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή αίηεκα άζθεζεο ησλ
λνκίκσλ δηθαησκάησλ ζαο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα θάησζη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:
ηνηρεία Γηαηξεηψλ Οκίινπ:
ΟΤΑΚ ΓΗΣΓΖΚΣΔ ΑΚΣΑΘΘΑΗΣΕΡΖΑ ΤΚΑΘΘΑΓΙΑΣΟ ΑΚΩΚΤΙΟ ΓΣΑΖΡΓΖΑ
ΗΑΡΑΓΖΩΡΓΕ ΓΡΒΖΑ 4, 10562, ΑΘΕΚΑ, ΓΘΘΑΔΑ
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ΤΠΓΤΘΤΚΟ ΠΡΟΣΑΖΑ ΔΓΔΟΙΓΚΩΚ:
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