ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία των προσωπικών σου δεδοµένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εµάς.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας, για την εξυπηρέτηση της µεταξύ µας σχέσης, την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων µας και την επιδίωξη των δικαιωµάτων µας συλλέγουµε
πληροφορίες που σε αφορούν, τις οποίες χρησιµοποιούµε για συγκεκριµένους, πάντοτε
σκοπούς.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει ως σκοπό της, να σε
ενηµερώσει για το πως συλλέγουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα, τι κάνουµε µε αυτά, πως
τα φροντίζουµε, για πόσο καιρό τα κρατάµε, τις επιλογές που έχεις, αναφορικά µε την
επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώµατα σου. Να είσαι βέβαιος/η ότι θα χειριζόµαστε
τις πληροφορίες αυτές πάντοτε µε κατάλληλο τρόπο και πάντα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα προσωπικά σου δεδοµένα;
Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ο όρος «ΙΟΝ»,
αναφέρεται στην εταιρεία µε την επωνυµία ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου
69, τ.κ. 15344, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, Αττικής, τηλ.: 210 4814971, φαξ: 210 4838560,
e-mail: info@ion.gr), ο όρος «ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ» στην εταιρεία µε την επωνυµία
ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 69, τ.κ.
15344, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, Αττικής, τηλ.: 210 4814971 φαξ: 210 4838560 e-mail:
info@ion.gr) και οι όροι «εµείς», «εµάς», «δικό µας» από κοινού και στις δύο εταιρείες που
δρουν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.
Συνοπτικός κατάλογος
επεξεργαζόµαστε

των

προσωπικών

δεδοµένων

που

συλλέγουµε

κι

Συλλέγουµε κι επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα για συγκεκριµένους σκοπούς
και δεν τα υποβάλλουµε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουµένως να σε έχουµε
ενηµερώσει και µόνον αφού έχουµε λάβει, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου.
Σε αφορά αν
είσαι:
Ατοµική
επιχείρηση,
ελεύθερος
επαγγελµατίας
και είσαι
προµηθευτής ή
πελάτης µας

Ποια δεδοµένα;
•
•

•

•

Ονοµατεπώνυµο
Στοιχεία
επικοινωνίας
(διεύθυνση email, κινητό
τηλέφωνο,
σταθερό
τηλέφωνο, φαξ)
Πληροφορίες για
την εµπορική σου
ιδιότητα, όπως
π.χ. ΑΦΜ,
διεύθυνση του
καταστήµατός σου
Στοιχεία
τραπεζικών σου
λογαριασµών

Γιατί το ζητάµε;
•

•

•

Για να µπορούµε
να διαχειριζόµαστε
την επαγγελµατική
µας σχέση και να
διευκολύνουµε τις
µεταξύ µας
συναλλαγές
Για να έχουµε ορθή
και πλήρη
πληροφόρηση για
τη διάρθρωση,
δοµή και απόδοση
του δικτύου
πωλήσεων µας
Για να
παρακολουθούµε
τις πωλήσεις µας

Νοµική βάση
•
•
•

Εκτέλεση
σύµβασης
Έννοµο
συµφέρον
Υποχρέωση
εκ του
νόµου
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•

•

•

Εργάζεσαι για
λογαριασµό
πελάτη ή
προµηθευτή
µας

•
•

•

•

•

Ατοµική
επιχείρηση,
ελεύθερος
επαγγελµατίας
και είσαι
προµηθευτής
ή πελάτης µας
Εργάζεσαι για
λογαριασµό
πελάτη ή
προµηθευτή
µας

•

Για να µπορούµε
να προβαίνουµε
στον
επιχειρηµατικό µας
σχεδιασµό
Για να
εκπληρώνουµε τις
φορολογικές,
λογιστικές και
άλλες υποχρεώσεις
που έχουµε από το
νόµο

Ονοµατεπώνυµο
Στοιχεία
επικοινωνίας
(διεύθυνση email, κινητό
τηλέφωνο,
σταθερό
τηλέφωνο, φαξ)
Θέση στην
εταιρεία
σου/ιδιότητα σου

Για να µπορούµε να
διαχειριζόµαστε την
επαγγελµατική µας
σχέση και να
διευκολύνουµε τις
µεταξύ µας συναλλαγές

Άλλου είδους
προσωπικά
δεδοµένα που εσύ
επιλέγεις να µας
κοινοποιήσεις

•
•

Για να
ανταποκριθούµε σε
ειδικά αιτήµατα σου
Για να σου
παράσχουµε
εξατοµικευµένη
ενηµέρωση

•
•

•
•

Εκτέλεση
σύµβασης
Έννοµο
συµφέρον

Συγκατάθεση
Έννοµο
συµφέρον

Περισσότερες πληροφορίες
Συλλέγουµε ή/και επεξεργαζόµαστε πληροφορίες για εσένα προκειµένου να
συµµορφωνόµαστε µε την ισχύουσα νοµοθεσία (π.χ. περί προστασίας καταναλωτή,
φορολογική κι εργατική νοµοθεσία κλπ.) και προκειµένου να εξασκούµε τα νόµιµα
δικαιώµατα µας ή να τα υπερασπιζόµαστε απέναντι σε αξιώσεις τρίτων.
Δεν θα χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα σου για σκοπούς που είναι
ασύµβατοι µε αυτούς που αναφέρουµε ανωτέρω, χωρίς προηγουµένως να σε έχουµε
ειδοποιήσει και να έχουµε ζητήσει, όπου αυτό απαιτείται, την άδεια σου.
Επίσης, δεν πωλούµε προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους.
Από που συλλέγουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα
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Αν είσαι ατοµική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελµατίας και είσαι προµηθευτής ή πελάτης
µας, τις πληροφορίες που έχουµε για εσένα µας τις έχεις παράσχει απευθείας εσύ, είτε στα
πλαίσια των συναλλαγών µας είτε συµπληρώνοντας σχετικό έντυπο κατά την επίσκεψη
εκπροσώπου µας στις εγκαταστάσεις σου.
Αν εργάζεσαι για λογαριασµό πελάτη ή προµηθευτή µας, τις πληροφορίες που έχουµε για
εσένα µας τις έχεις παράσχει είτε εσύ απευθείας είτε ο εργοδότης σου στα πλαίσια των
µεταξύ µας συναλλαγών.
Νοµικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδοµένων
Καθώς κατοικείς στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρµογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, πρέπει να σε ενηµερώσουµε για την νοµική βάση
στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδοµένων. Στηριζόµαστε
πάντοτε σε µία από τις ακόλουθες νοµικές βάσεις:
•
•

•

Για να εκτελέσουµε σύµβαση στην οποία είσαι µέρος ή για να λάβουµε µέτρα για να
συνάψουµε σύµβαση, µετά από δικό σου αίτηµα
Για να συµµορφωθούµε µε υποχρέωση που µας επιβάλλει κάποιος νόµος (π.χ.
νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, νοµοθεσία για τη διαφήµιση,
φορολογική νοµοθεσία κλπ.) και προκειµένου να επιλύουµε δικαστικές διαφορές, να
αντιµετωπίζουµε αξιώσεις εναντίον µας και να εξασκούµε τα δικαιώµατά µας.
Για να εξυπηρετήσουµε τα έννοµα συµφέροντά µας, ώστε να λειτουργούµε µια
αποτελεσµατική κι αποδοτική επιχείρηση και να διευκολύνουµε τις συναλλαγές µας,
χωρίς ποτέ τα συµφέροντά µας αυτά, να αποβαίνουν σε βάρος του πρωτεύοντος
συµφέροντος σου στην ιδιωτική ζωή

Στον πίνακα που προηγήθηκε αναφέρονται οι νοµικές βάσεις που χρησιµοποιούµε
ειδικότερα κατά περίπτωση.
Κατά κανόνα, δεν στηριζόµαστε στη συγκατάθεση σου, για την επεξεργασία των
προσωπικών σου δεδοµένων. Αν ωστόσο, αυτό καταστεί απαραίτητο θα πράξουµε ότι είναι
απαραίτητο για να την εξασφαλίσουµε. Σε αυτή τη περίπτωση, θα µπορείς να την
ανακαλέσεις οποτεδήποτε αλλά αυτή η ανάκληση, δεν θίγει την νοµιµότητα οποιασδήποτε
πράξης επεξεργασίας που έγινε πριν από την ανάκλησή της.
Τι θα συµβεί εάν δεν µας δώσεις τα προσωπικά σου δεδοµένα;
Εάν δεν µας δώσεις τα προσωπικά σου δεδοµένα, ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να
εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας, από τυχόν µεταξύ µας σύµβαση (εάν αυτό ισχύει) ή
µπορεί να µην είµαστε σε θέση να συµµορφωθούµε προς την ισχύουσα νοµοθεσία.
Αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων
Δεν λαµβάνουµε αποφάσεις που σε αφορούν, αποκλειστικά βάσει αυτοµατοποιηµένης
επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουµε να λάβουµε τέτοια µέτρα στο µέλλον, θα φροντίσουµε να
σε ενηµερώσουµε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία.
Ορισµένες φορές, είναι απαραίτητο να µοιραζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα
εσωτερικά, µε άλλες εταιρείες του Οµίλου µας αλλά κι έµπιστους εξωτερικούς
τρίτους
Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδοµένων εντός της ΙΟΝ και της ΑΦΟΙ Ι.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ
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Θα επεξεργαστούµε τα προσωπικά σου δεδοµένα για τους σκοπούς που αναφέραµε
παραπάνω. Για να το κάνουµε αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά,
εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του προσωπικού µας.
Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδοµένων σε συνδεδεµένες µε εµάς εταιρείες
Μπορεί να µοιραστούµε τα προσωπικά σου δεδοµένα µε άλλες, συνδεδεµένες µε εµάς
εταιρείες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση όµως, δεν θα διαβιβάσουµε
ποτέ τα προσωπικά σου δεδοµένα σε εταιρείες ή/και πρόσωπα εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ο οποίος απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία και την Ισλανδία)
Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδοµένων σε έµπιστους εξωτερικούς
παρόχους
Όπως κάθε µεγάλος οργανισµός, χρησιµοποιούµε κι εµείς ενίοτε, τρίτους παρόχους
υπηρεσιών προκειµένου να µπορούµε να διεξάγουµε τις δραστηριότητες µας
αποτελεσµατικότερα και προκειµένου να εξασφαλίζουµε συνέπεια τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργούµε. Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτά τα τρίτα προς εµάς µέρη θα έχουν πρόσβαση
στα προσωπικά σου δεδοµένα.
Όπου χρησιµοποιούµε τρίτα µέρη για να επεξεργαστούν τα προσωπικά σου δεδοµένα για
λογαριασµό µας, διεξάγουµε ελέγχους προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι λαµβάνουν
κατάλληλα µέτρα προστασίας για την διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδοµένων. Κατά
τη διάρκεια της συνεργασίας µας µε αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούµε την απόδοσή
τους (όπως και αυτή των εγκεκριµένων υπεργολάβων τους), προκειµένου να
διασφαλίσουµε ότι τα δεδοµένα σου παραµένουν ασφαλή.
Οποιοσδήποτε τρίτος προς εµάς πάροχος υπηρεσιών, λαµβάνει από εµάς εντολές για την
επεξεργασία των προσωπικών σου δεδοµένων, το κάνει αυτό µόνον:
•
•
•

για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους µπορούµε κι εµείς να χρησιµοποιούµε τα
προσωπικά σου δεδοµένα (όπως αναφέρονται παραπάνω)
εφόσον είναι απαραίτητο προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι
µας και
σύµφωνα µε τους τρόπους που εµείς του υποδεικνύουµε

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτής της Πολιτικής τα δεδοµένα σου δεν διαβιβάζονται σε
τρίτους αποδέκτες:
Επειδή ενδέχεται να αλλάξουν οι αποδέκτες των δεδοµένων ή να προσθέσουµε κάποιον
νέον, στον κατάλογο αυτών που χρησιµοποιούµε, θα σε ενηµερώσουµε σχετικά, µόλις αυτό
συµβεί.
Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα, σε ρυθµιστικούς φορείς,
κυβερνητικές υπηρεσίες και τρίτα µέρη, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Διαβίβαση των προσωπικών σου δεδοµένων εκτός Ελλάδος
Δεν θα µεταφέρουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ο οποίος απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την
Ισλανδία).
Υποσχόµαστε να κρατάµε τα προσωπικά σου δεδοµένα ασφαλή και µόνον για όσο
καιρό τα χρειαζόµαστε
Υποσχόµαστε να κρατάµε τα προσωπικά σου δεδοµένα ασφαλή
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Θα χειριζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα πάντοτε µε τον κατάλληλο τρόπο και θα τα
κρατάµε ασφαλή. Για να το πετύχουµε αυτό εφαρµόζουµε πολιτικές, πρότυπα και
διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και φροντίζουµε για την τήρησή
τους. Λαµβάνουµε πειθαρχικά µέτρα σε βάρους του προσωπικού και των συνεργατών µας
όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι τα προσωπικά σου
δεδοµένα παραµένουν ασφαλή.
Υποσχόµαστε να κρατάµε τα προσωπικά σου δεδοµένα µόνον για όσο καιρό τα
χρειαζόµαστε
Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδοµένων στην οποία προβαίνουµε:
•

•

•

•

Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, θα τηρούµε κι επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σου
δεδοµένα µόνον για όσο καιρό, αυτή παραµένει ισχυρή, (σηµείωσε ότι µπορείς να
ανακαλέσεις ανά πάσα στιγµή). Την συγκατάθεση σου αυτή, µπορεί να µας την έχεις
δώσει είτε επικοινωνώντας από µόνος σου µαζί µας µέσω τηλεφώνου, φαξ, e-mail ή
χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα www.ion.gr και συµπληρώνοντας τα σχετικά πεδία
είτε δια της υπογραφής ενός σχετικού εντύπου συγκατάθεσης.
Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση µεταξύ µας σύµβασης ή γίνεται στα πλαίσια
προετοιµασιών για τη σύναψή της, θα διατηρήσουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα για
όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση και αφού λήξει η µεταξύ µας σχέση, για όσο χρονικό
διάστηµα ορίζει η σχετική φορολογική ή άλλη εφαρµοστέα νοµοθεσία, εφόσον και στο
βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο.
Γίνεται για την επιδίωξη νόµιµων συµφερόντων µας, (όπως π.χ. για να διευκολύνουµε
τη µεταξύ µας συνεργασία) θα διατηρήσουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα για όσο
καιρό είναι απαραίτητο για να τα πετύχουµε.
Γίνεται επειδή το επιβάλλει διάταξη νόµου, θα διατηρήσουµε τα προσωπικά σου
δεδοµένα για όσο καιρό ορίζει αυτή.

Με τη διαγραφή των προσωπικών σου δεδοµένων, εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα
διατηρήσουµε ορισµένα βασικά στοιχεία για αποδεικτικούς σκοπούς προκειµένου να
µπορούµε να αποδείξουµε τη συµµόρφωσή µας προς τις υποχρεώσεις µας, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία για τη προστασία προσωπικών δεδοµένων αλλά και προκειµένου να
διασφαλίσουµε ότι δεν θα σου ξαναστείλουµε ενηµερωτικό ή διαφηµιστικό υλικό στο µέλλον
(έννοµο συµφέρον).
Τα δεδοµένα σου είναι δικά σου
Είναι σηµαντικό, οι πληροφορίες που τηρούµε για εσένα στα αρχεία µας, να είναι επίκαιρες
και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά αλλάξει, σε παρακαλούµε να µας
ενηµερώσεις.
Εντός ορισµένων ορίων που θέτει η νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων,
έχεις τα εξής δικαιώµατα:
•

Δικαίωµα ανάκλησης συγκατάθεσης
Να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου ανά πάσα στιγµή, εφόσον η επεξεργασία των
προσωπικών σου δεδοµένων στηρίζεται φυσικά σε αυτήν. Σε περίπτωση που
ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νοµιµότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µέχρι την ανάκλησή της.

•

Δικαίωµα πρόσβασης
Να ζητήσεις να µάθεις από εµάς τι είδους προσωπικά δεδοµένα τηρούµε για εσένα, για
ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούµε, το χρονικό διάστηµα αποθήκευσής τους
κλπ.
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•

Δικαίωµα διόρθωσης
Να µας ζητήσεις να διορθώσουµε τυχόν προσωπικά σου δεδοµένα που τηρούµε και
είναι ανακριβή ή να µας ζητήσεις να τα συµπληρώσουµε εφόσον είναι ελλιπή.

•

Δικαίωµα διαγραφής
Να µας ζητήσεις να διαγράψουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.

•

Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας
Να µας ζητήσεις να περιορίσουµε τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σου
δεδοµένα εφόσον συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία.

•

Δικαίωµα φορητότητας
Να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδοµένα που σε αφορούν και µας έχεις παράσχει,
σε κοινώς χρησιµοποιούµενη µορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η επεξεργασία στην
οποία προβαίνουµε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου είτε στην εκτέλεση σύµβασης,
ή γίνεται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα.

•

Δικαίωµα εναντίωσης
Να µην χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σου δεδοµένα κατά κάποιον συγκεκριµένο τρόπο
για λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη κατάσταση σου, σύµφωνα µε όσα
προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.

• Δικαίωµα να µην υπόκεισαι σε απόφαση που λαµβάνεται αποκλειστικά µε
αυτοµατοποιηµένα µέσα
Να µας ζητήσεις να µην υπόκεισαι σε απόφαση που λαµβάνεται αποκλειστικά µε
αυτοµατοποιηµένα µέσα και να ζητήσεις να υπάρξει ανθρώπινη παρέµβαση.
Εάν επιθυµείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά σου µπορείς να επικοινωνήσεις
µαζί µας, µε τους εξής τρόπους:
•
•
•
•

Ταχυδροµικά στη διεύθυνση, Ελευθερίου Βενιζέλου 69, τ.κ. 15344, Νέο Φάληρο,
Πειραιάς, Αττικής,
Τηλεφωνικά καλώντας.: 210 4814971
Με φαξ στον αριθµό 210 4838560
Μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ion.gr

Εάν σου έχει ζητηθεί κι έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου, για συγκεκριµένες πράξεις
επεξεργασίας των δεδοµένων σου, έχεις το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ανακαλέσεις τη
συγκατάθεσή σου, αλλά σηµείωσε ότι µπορεί να υπάρχουν ορισµένες συνέπειες.
Υποβολή καταγγελίας
Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σου
δεδοµένα, έχεις το δικαίωµα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρµόδια εποπτική αρχή, που
για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr).
Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
Θα φροντίζουµε να κρατάµε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
ενηµερωµένη και θα σε ενηµερώνουµε για κάθε ουσιαστική αλλαγή που αφορά τον τρόπο
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µε τον οποίο επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα. Μελλοντικές αλλαγές θα
αναρτηθούν εδώ και όπου είναι απαραίτητο θα σε ειδοποιήσουµε µέσω e-mail. Θα θέλαµε
να σε ενθαρρύνουµε να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είσαι ενήµερος.
Η τελευταία ενηµέρωση της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, έλαβε
χώρα την 06.06.2018. Για προηγούµενες εκδόσεις παρακαλώ κάλεσε στην ΙΟΝ A.E. στο
τηλ.: 210 4814971 ή φαξ: 210 4838560 ή e-mail: info@ion.gr.
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