Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων

Γενικά
Στο εργαστήριο αισθητικής σεβόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα, όπως ακριβώς
σεβόµαστε την ανάγκη σας για αισθητική περιποίηση και αναζωογόνηση! Γι’ αυτό το
λόγο τηρούµε την ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων, ακόµα και αν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες επεξεργαζόµαστε
προσωπικά σας δεδοµένα είναι ελάχιστες.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδοµένων είναι η Μάγδα
Χουρίδου, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη επί της οδού Κ. Ντηλ 23 και τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 626877.

Ποια δεδοµένα συλλέγουµε, για ποιο σκοπό και για ποιο χρονικό διάστηµα
Στην πραγµατικότητα τα µόνα δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς είναι τα στοιχεία
επικοινωνίας σας και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο σας και το τηλέφωνο, στο οποίο
µπορούµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας. Τα δεδοµένα αυτά τα ζητάµε από εσάς
κατά την επικοινωνία σας µε το εργαστήριο αισθητικής και είναι απαραίτητα για να
µπορέσουµε να σας ενηµερώσουµε σε περίπτωση που αλλάξει κάτι µέχρι το
προκαθορισµένο ραντεβού σας. Τα στοιχεία αυτά τα διαγράφουµε αµέσως µόλις
τελειώσει η παρεχόµενη προς εσάς υπηρεσία!
Σε περίπτωση που τα χρειαστούµε για ενδεχόµενες µελλοντικές προωθητικές
ενέργειες, φροντίζουµε να ζητήσουµε ρητώς την συγκατάθεσή σας για την διατήρησή
τους, αφού πρώτα σας ενηµερώσουµε για τον σκοπό τήρησης των στοιχείων σας.
Για ορισµένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητήσουµε από εσάς κάποια δεδοµένα που
αφορούν την υγεία σας, τα οποία αποτελούν δεδοµένα ειδικής κατηγορίας. Είµαστε
υποχρεωµένοι, για την δική σας προστασία, να συλλέγουµε αυτά τα δεδοµένα
προκειµένου να είµαστε σε θέση να σας ενηµερώσουµε πλήρως και έγκυρα για τα
αποτελέσµατα και την καταλληλότητα ή µη των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για το
λόγο αυτό λαµβάνουµε από εσάς, πάντα µε την ρητή συγκατάθεσή σας, ένα σύντοµο
ιστορικό υγείας σε ειδικά προδιατυπωµένο έντυπο µε όλα τα στοιχεία που πρέπει να
γνωρίζετε. Το έντυπο αυτό τηρείται έως και 1 χρόνο µετά τη λήξη των συνεδριών
σας.

Σε ποιους γνωστοποιούνται
Σε κανέναν! Κανένα από τα παραπάνω δεδοµένα σας δεν γνωστοποιείται σε
τρίτους, παρά µόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου αισθητικής που αναλαµβάνει
την παροχή υπηρεσιών σας και δεσµεύεται από την υποχρέωση τήρησης
εχεµύθειας.

Τι δικαιώµατα έχετε
Έχετε όλα τα δικαιώµατα που επιφυλάσσει η σχετική νοµοθεσία, αν και στην
πραγµατικότητα η άσκηση αυτών των δικαιωµάτων αφορά µόνο όσους µας
παρέχουν
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υπηρεσιών, καθώς είναι τα µοναδικά στοιχεία που τηρούµε.
Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδοµένα ή αντίγραφα αυτών σε συµβατό και αναγνώσιµο µορφότυπο.
Επίσης µπορείτε να µας ζητήσετε να διορθώσουµε ανακριβή προσωπικά σας
δεδοµένα ή να τα διαγράψουµε, εκτός αν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση
της σύµβασης ή για την εκπλήρωση άλλων νοµικών υποχρεώσεων µας.
Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων, στο
µέτρο που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και την εκτέλεση
της σύµβασης ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
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αποφάσεων/ κατάρτισης προφίλ, (η οποία, όµως, δεν λαµβάνει χώρα στο
εργαστήριο αισθητικής ).
Για οποιαδήποτε επεξεργασία έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, µπορείτε
ανά πάσα στιγµή να την ανακαλέσετε και να σταµατήσει η επεξεργασία.
Τέλος, έχετε το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην αρµόδια εποπτική αρχή
(Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr) σε
περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεται το δικαίωµα σας στην προστασία των
προσωπικών σας δεδοµένων.
Για οτιδήποτε από τα παραπάνω µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την υπεύθυνο
αισθητικό του εργαστηρίου αισθητικής τηλεφωνικά ή στο e-mail magda@houridou.gr
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