
  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU) 2016/679 της EE (ΓΚΠΔ ή GDPR), τον Ελληνικό 
Νόμο 4624/2019 σε εφαρμογή του GDPR και της εφαρμοστέας Νομοθεσίας για την Προστασία του Απορρήτου και των προσωπικών 
δεδομένων, η Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα 
προσωπικά δεδομένα των ατόμων που έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

Λεπτομέρειες για τον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) 
 
Κατηγορίες δεδομένων 
υπό επεξεργασία  
 
Σκοποί Επεξεργασίας 
 
 
 
 
 
 
Νομική βάση 
επεξεργασίας  
 
 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 
(εφεξής "Nexi Greece"), που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και είναι 
εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 6276801000 και έδρα στο Δήμο Διονύσου 
(23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Αγ.Στέφανος, Τ.Κ.14565, Αττική, Ελλάδα). Aνήκει και ελέγχεται από τη Nexi 
S.p.A., με έδρα στην οδό Corso Sempione 55, 20149, Μιλάνο, Ιταλία. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
privacy.gr@nexigroup.com επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 
 
Στρατοπέδου ΑΒΥΠ 2, Κρυονέρι Αττικής, T.K. 14568  |  email: privacy.gr@nexigroup.com  
 
Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ. Διαβατήριο/Ταυτότητα), Υπογραφή 
 
Η Nexi Greece επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας μόνο για σκοπούς εταιρικής 
ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στις κτιριακές της εγκαταστάσεις. Τα δεδομένα που συλλέγονται 
απευθείας από εσάς ή λαμβάνονται μέσω του κλειστού κυκλώματος καταγραφής (CCTV), μπορούν να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, 
αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για λόγους αυστηρά συνδεδεμένους με τους προαναφερθέντες σκοπούς 
επεξεργασίας, διασφαλίζοντας τo απόρρητο και την προστασία δεδομένων.  
 

Η νομική βάση επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της Nexi Greece 
ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσώπων (π.χ. επισκεπτών, υπαλλήλων) και την προστασία και 
ακεραιότητα των εταιρικών και πελατειακών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τον GDPR, τις 
αντίστοιχες διατάξεις του Eλληνικού Νόμου για την Προστασία των Δεδομένων και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα κλειστά κυκλώματα 
καταγραφής και βιντεοεπιτήρησης (CCTV). 

Αποδέκτες των 
προσωπικών δεδομένων  

Πέραν του εξουσιοδοτημένου προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί οι ανωτέρω δραστηριότητες 
επεξεργασίας από τη Nexi Greece, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν να είναι και  
εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες όπως: 

 Υποδοχή, διοικητική μέριμνα και διαχείριση συστημάτων επιτήρησης και καταγραφής, 

 Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου προσβάσεων 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται  δεδομένα, ενεργούν ως 
«Εκτελούντες την Επεξεργασία» (Processors) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία δεδομένων και δεσμεύονται συμβατικά με κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. 

Μεταφορά δεδομένων 
εκτός Ευρ Οικονομικού 
Χώρου EOX 

 
Δεν λαμβάνει χώρα γνωστοποίηση ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. 

 
Περίοδος τήρησης των 
προσωπικών δεδομένων 
 

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται 
για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους αυτά συλλέγονται. Η Nexi Greece εφαρμόζει τις 
παρακάτω περιόδους τήρησης δεδομένων: 

 Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος καταγραφής (CCTV): 
14 ημέρες για κοινές περιοχές | 45 ημέρες για περιοχές Υψίστης Ασφαλείας κατά τα πρότυπα των 
απαιτήσεων PCI PIN | 90 ημέρες για περιοχές Υψίστης Ασφαλείας κατά τα πρότυπα του PCI 

 Δεδομένα καταγραφής στο Μητρώο Υποδοχής(Είσοδος): 15 μήνες (κατά τα πρότυπα PCI) 

Δικαιώματα των 
Υποκειμένων 
 
 
 
 
 

Ως Υποκείμενα δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα Άρθρα 15-22 του 
ΓΚΠΔ (GDPR), όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της 
επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών 
υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς που προβλέπονται από τον Κανονισμό και τα άρθρα 33-35 
του Ελληνικού Νόμου για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε 
καταγγελία προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi). 
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