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Το Επιµελητήριο Αρκαδίας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των δεδοµένων σας 
προσωπικού χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών που µας προσκοµίζετε, το 
Επιµελητήριο Αρκαδίας  συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Γενικού κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ) 
2016/679.
Το Επιµελητήριο Αρκαδίας  συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα που βρίσκονται στην παρούσα αίτηση ενδεικτικά για 
τους παρακάτω σκοπούς: για  επιστροφή χρηµάτων που ζητάτε, για διαγραφή , για µείωση συνδροµών , για 
διακανονισµούς , για παροχή πληροφοριακών στοιχείων και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους 
σκοπούς.
Τα παραπάνω δεδοµένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών µας .
Το Επιµελητήριο Αρκαδίας δεν διαβιβάζει ή δηµοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή 
σας, µε εξαίρεση φορολογικές ή άλλες αρµόδιες δηµόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόµο.  Επιπλέον, 
το Επιµελητήριο Αρκαδίας δύναται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε συνεργάτες ή 
άλλες εταιρείες µε τις οποίες συνεργαζόµαστε όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
µας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών µας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εξωτερικοί µας 
συνεργάτες δεσµεύονται µε υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών µέτρων, τήρησης 
εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας. 
∆εν διαβιβάζονται προσωπικά δεδοµένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Επιµελητήριο Αρκαδίας δεν 
υιοθετεί µεθόδους αυτοµατοποιηµένης λήψης αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ.
Πρόσβαση στα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν µόνο οι ειδικά εξουσιοδοτηµένοι για αυτό αρµόδιοι 
υπάλληλοι του Επιµελητηρίου , οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσµεύονται από υποχρέωση 
εµπιστευτικότητας. Το Επιµελητήριο Αρκαδίας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά 
και οργανωτικά µέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδοµένων σας. 
Σε σχέση µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας έχετε όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του 
ΓΚΠ∆ και ειδικότερα τα δικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού της επεξεργασίας, 
φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠ∆. Τα ως άνω δικαιώµατά 
σας µπορείτε να τα ασκείτε υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα στον  Υπεύθυνο για θέµατα Προσωπικών ∆εδοµένων 
του  Επιµελητηρίου Αρκαδίας,  κα Τζανετοπούλου Ευγενία στο τηλέφωνο 2710227141  ή στο email info@arcadi-
anet.gr ή αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις:25ης Μαρτίου &Πανός 21 -Τρίπολη   Επίσης έχετε το δικαίωµα να 
προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα 
δικαιώµατά σας δυνάµει του ΓΚΠ∆.

Μπορείτε να ενηµερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στην ιστοσελίδα µας  
https://arcadianet.gr/


