Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Growth Awards

Παρέχουμε σε εσάς, τους νομίμους εκπροσώπους ή/και στελέχη ή/και λοιπούς
εργαζομένους ή/και συνεργάτες, κατά περίπτωση, των εταιριών που έλαβαν πρόκληση για
συμμετοχή στη Β΄ Φάση (εφεξής «οι Εταιρίες» και έκαστη αυτών «η Εταιρία») των
Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards» (εφεξής «τα Growth
Awards»), που συνδιοργανώνουν η Eurobank και η Grant Thornton, τις παρακάτω
πληροφορίες για την ενδεχόμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο Κανονισμός») και τις διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας

Υπεύθυνοι επεξεργασίας από κοινού είναι:
I.

II.

η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»
(στο παρόν «η Eurobank»), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Όθωνος αρ. 8, με
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000223001000 και
η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (στο παρόν «η Grant Thornton»), που
εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττική, στην οδό Ζεφύρου αρ. 56, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.
121548701000,
(εφεξής από κοινού «οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»).

2.
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας
α.

β.

Ονοματεπώνυμο, θέση στην Εταιρία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και
αριθμό σταθερού τηλεφώνου ή και κινητού τηλεφώνου που συλλέγουμε από
δημόσια προσβάσιμες πηγές ή που μας γνωστοποιείτε ή ίδιοι ή η Εταιρία σας (και
δια των υπαλλήλων αυτής) κατά το χρόνο προετοιμασίας της διοργάνωσης των
Growth Awards ή και μέσω της δήλωσης συμμετοχής σε αυτά της Εταιρίας σας.
Δεδομένα που προκύπτουν από τη λήψη φωτογραφιών, βίντεο, ηχογραφήσεων
από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή και εκτελούντες την επεξεργασία για
λογαριασμό τους στο πλαίσιο προετοιμασίας, διεξαγωγής και προβολής των
Growth Awards.

3.
Για ποιους σκοπούς συλλέγουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα σας και
με ποια νόμιμη βάση τα επεξεργάζονται
Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ως άνω αναφερόμενα
προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:
α.

β.

γ.

δ.

4.

Την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής της
Εταιρίας σας στα Growth Awards (σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σχετική
Προκήρυξη προβλεπόμενα), τη συμμετοχή της Εταιρίας σας στα Growth Awards και
την εν γένει υλοποίηση της σχετικής διοργάνωσης (όπως ενδεικτικά την οργάνωση
και απονομή των βραβείων των νικητών, την επικοινωνία με τις συμμετέχουσες
Εταιρίες κ.α.). Η νόμιμη βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας είναι η
ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.
Την προβολή και διαφήμιση των Growth Awards μέσω ιδίως φωτογραφιών, βίντεο,
ηχογραφήσεων, δηλώσεών σας, στιγμιοτύπων από την παρουσίαση των Εταιρειών
από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας σε μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο
(συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάρτησης στην ιστοσελίδα των Growth
Awards, αλλά και στις ιστοσελίδες των Υπεύθυνων Επεξεργασίας, σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, σε ενημερωτικά δελτία, blogs, σε όλο το προωθητικό
διαφημιστικό υλικό των Growth Awards και των Υπεύθυνων Επεξεργασίας κ.α.). Η
νόμιμη βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας είναι η εκ μέρους σας παροχή
συγκατάθεσης, η οποία τυχόν θα σας ζητηθεί ad hoc με διακριτό έντυπο
συγκατάθεσης κατόπιν παροχής προηγούμενης ειδικότερης ενημέρωσής σας.
Τη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο,
καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων. Η νόμιμη
βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με έννομη
υποχρέωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.
Την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.
Η νόμιμη βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας είναι η ικανοποίηση των
εννόμων συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υπερισχύει έναντι αυτών το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι
ελευθερίες σας.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

α.
β.

γ.

δ.

Οι υπάλληλοι των Υπεύθυνων Επεξεργασίας.
Τα μέλη των οργάνων του Διαγωνισμού σύμφωνα με την Προκήρυξη αυτού και
ειδικότερα: της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) και της
Επιτροπής Βράβευσης (Award Committee).
Φορείς στους οποίους οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας αναθέτουν την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό τους σε σχέση με τα Growth Awards
(εκτελούντες την επεξεργασία) και άλλα πρόσωπα στα οποία τα ως άνω δεδομένα
σας ανακοινώνονται για τους ως άνω περιγραφόμενους σκοπούς, όπως, ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι υπηρεσιών διοργάνωσης events, διαφήμισης, μέσα
μαζικής ενημέρωσης κ.λπ..
Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.

5.
Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας να διαβιβάζουν τα
δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.)

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε
τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., εφόσον:
α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους
συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή
β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον
αποδέκτη, με βάση το νόμο.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
α) έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή
την υπεράσπιση δικαιωμάτων των Υπευθύνων Επεξεργασίας ή
γ) υπάρχει σχετική υποχρέωση των Υπευθύνων Επεξεργασίας από διάταξη νόμου ή
διακρατική σύμβαση, οπότε ενδέχεται να πραγματοποιηθεί διαβίβαση των
προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να
προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

6.
σας

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα δεδομένα

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια
των Growth Awards και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης των Growth Awards. Εν συνεχεία, με την πάροδο του εν λόγω χρονικού
διαστήματος, εάν δεν υπάρχει ανάγκη τήρησης αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
για λόγους συμμόρφωσης των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με υποχρέωση που απορρέει από
το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις
οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων ή δε βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ή
διοικητικές ενέργειες που αφορούν τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και εσάς, άμεσα ή
έμμεσα, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται.

7.

Ποια δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α.

Να γνωρίζετε κατά πόσο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και αν
συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες όπως τις κατηγορίες
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, την προέλευσή

β.

γ.
δ.

ε.
στ.

τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, το χρόνο τήρησής
τους και άλλες (δικαίωμα πρόσβασης).
Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο
έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα
διόρθωσης).
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα
περιορισμού).
Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας
αφορούν, η οποία εκτελείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων των
Υπευθύνων Επεξεργασίας.
Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που
τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
Να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας από τους Υπεύθυνους
Επεξεργασίας, σε οποιαδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
i. Τα υπό γ), δ) και ε) δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή
ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των
Growth Awards, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
ii. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν το
αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση
υποχρεώσεών τους.
iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται
τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία των Υπευθύνων Επεξεργασίας, η
οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε
ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ.

8.

Μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα
δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) info@growthawards.gr.
Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουν στο
αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να
παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την
απόλυτη κρίση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του
αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα σας
ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας δωρεάν. Σε
περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή
επαναλαμβανόμενα, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται είτε να σας επιβάλλουν την
καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούν να
ανταποκριθούν στο αίτημα/στα αιτήματά σας.
9.

Πώς προστατεύουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας.

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των προσωπικών
σας δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.

