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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Τελευταία ενημέρωση: 16.11.2018  

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΗΜΠΙΛΙΤΥ ΕΠΕ- SEAbility,  (εφεξής 

«Εταιρεία») αναγνωρίζοντας την 

σημαντικότητα του σεβασμού των 

προσωπικών δεδομένων των 

συναλλασσόμενών της παρέχει, μέσω της 

παρούσας Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής 

«Πολιτική»), λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής, 

χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης 

των  προσωπικών σας δεδομένων, από την 

Εταιρεία μας, με έδρα την Αθήνα, επί της 

οδού Ζαν Μωρέας 40, ΤΚ 11745, τηλ. +30-

210-4281870, με ιστοσελίδα 

www.seability.eu και e-mail: 

info@seability.eu, ένα υποκατάστημα 

στην Κύπρο, επί της οδού Φραγκλίνου 

Ρούσβελτ 140A, 3011 Λεμεσός, τηλ. +357-

25-560579, με ιστοσελίδα 

www.seability.eu και e-mail: 

cy.adm@seability.eu.  

 

H εταιρεία μας έχει ως κύρια 

δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών 

ναυτικών πρακτόρων, ενώ, ως επιπλέον 

δραστηριότητά της, η εταιρεία μας 

παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης, 

οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, 

ναυλομεσιτών, θαλάσσιων και 

ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων, 

εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και 

υπηρεσίες παροχής συμβούλων για 

θέματα συστημάτων και λογισμικού και 

υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα 

επιμελητείας (logistics), σε επιχειρήσεις ή 

φυσικά πρόσωπα.  

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

αφορά τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που η Εταιρεία τηρεί για 

φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες σχετικές 

με εταιρείες και άλλους φορείς δεν 

περιλαμβάνονται στο σκοπό της 

παρούσας Πολιτικής. Η Εταιρεία είναι 

υπεύθυνη για το περιεχόμενο του 

ιστότοπο που διατηρεί (www.seability.eu) 

και ο οποίος αποτελεί τον διαδικτυακό 

τόπο της.  

 

Τα «προσωπικά δεδομένα», που 

συλλέγουμε  αναφέρονται σε 

πληροφορίες των υποκειμένων των 

δεδομένων, ήτοι φυσικών προσώπων είτε 

ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως 

ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, 

κ.ά., οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν 

την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη 

του διαδικτυακού τόπου (website). 

 

Κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: 

συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, 

εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, 

συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, 

δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και 

επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα 

ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που 

επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό 

κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας 

ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία. 

 

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς 

μεταξύ άλλων στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

o Επικοινωνία με την Εταιρία,  

o Επικοινωνία με εκπρόσωπο της 

Εταιρίας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή 

αλληλογραφίας,  

o Συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται 

με προωθητική ενέργεια της Εταιρίας 

(για παράδειγμα, όταν δηλώνετε ότι 

σας αρέσει ή κοινοποιείτε μια τέτοια 

ενέργεια),  

o Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού 

χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς 

από άλλα τρίτα μέρη.  

o Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που 

ενδέχεται να μας διαβιβάσουν 

νομίμως πληροφορίες σχετικά με 

εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί 

νομίμως να έχουμε πρόσβαση.  

o Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα 

για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να 

διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος 

έχει προηγουμένως λάβει γνώση της 

παρούσας Πολιτικής.  

o Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν 

πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε 

πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν 

έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου 

που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.  

 

Τα δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται 

και να υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία μέσω των διαφόρων 

υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας 

που περιγράφονται στην παρούσα 

Πολιτική, είναι τα ακόλουθα: 

o Α. Δεδομένα Επικοινωνίας: π.χ. 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 

κλπ. 

o Β. Χρήση Ιστοσελίδας & 

Επικοινωνίας: πώς χρησιμοποιείτε 

την ιστοσελίδα μας και εάν 

προωθείτε τις επικοινωνίες μας. 

Για την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας 

δεν σας ζητείται από την seability.eu 

κανένα προσωπικό σας στοιχείο. 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας 

παρέχετε ή δηλώνετε οπουδήποτε στον 

διαδικτυακό μας ιστότοπο οικειοθελώς, 

προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για 

λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας 

με εμάς και την επικοινωνία μαζί σας. Δεν 

χρησιμοποιούνται ούτε για τη λήψη 

αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση 

προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Οι εκτελούντες την επεξεργασία των 

δεδομένων έχουν δεσμευτεί με την 

Εταιρεία:  

o να τηρούν εχεμύθεια,  

o να μη προβαίνουν σε αποστολή των 

Δεδομένων προς τρίτους χωρίς την 

έγγραφη άδεια της Εταιρείας,  

o να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας,  

o να συμμορφώνονται με το νομικό 

πλαίσιο για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και ιδίως 

τον Κανονισμό GDPR (Κανονισμός 

Ε.Ε., 2016/679). 

 

Τα δεδομένα που παρέχονται μετά την 

οικειοθελή χορήγησή τους από εσάς, θα 

τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο 

για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για 

την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 

μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας 

και σε συμμόρφωση με τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις. 

 

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την 

προστασία των προσωπικών σας 

πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή 

και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση από τρίτους.  

 

 

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα 

εξής δικαιώματα: 

Α. Πρόσβασης και Ενημέρωσης 

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε 

πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα 

έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα 

έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα 

διατηρήσουμε. Αν επεξεργαζόμαστε τυχόν 

τηρούμενα δεδομένα σας μπορείτε να 

ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό 

της επεξεργασίας. 

Β. Διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να 

διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να 

συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες 

για εσάς.  

Γ. Διαγραφής. 

Έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε 

γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά 

δεδομένα σας. 

Δ. Φορητότητας. 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να 

μεταφέρουμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό 

για εσάς. 

Ε. Περιορισμού και εναντίωσης 

επεξεργασίας 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να 

περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την 

επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την 

ακρίβεια των πληροφοριών που 

διατηρούμε για εσάς, ή εάν αντιληφθείτε 

ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με 

παράνομο τρόπο  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ KAI ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ (ΩΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα παραπάνω 

δικαιώματα σας, καθώς και για 

οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση 

που σχετίζεται με αυτά τα θέματα ή/ και 

για την παροχή πληροφοριών για την 

εξέλιξη των αιτημάτων σας, παρακαλούμε 

να επικοινωνήσετε εγγράφως μαζί μας στο 

info@seability.eu (για Ελλάδα) και στο 

cy.adm@seability.eu (για Κύπρο).  

 

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει 

απάντηση στα αιτήματά σας δωρεάν 

χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε 

περίπτωση εντός του χρονικού ορίζοντα 

του (1) ενός μηνός από την ημέρα λήψης 

του αιτήματος σας. Εφόσον το αίτημα σας 

είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος 

αριθμός αιτημάτων προς απάντηση, θα 

ενημερωθείτε εντός (1) ενός μηνός αν 

χρειαστεί παρατείνουμε την αποστολή της 

απάντησης μας για άλλον (1) ένα μήνα 

εντός του οποίου θα παρέχουμε την 

απάντηση μας στο αίτημα σας.  

 

 

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση 

ενημέρωσης των υποκειμένων των 

δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 

του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά 

την παρούσα Πολιτική Προστασίας 

Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων 

σας. 

 

Έχετε δικαίωμα προσφύγετε στην Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 

23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

contact@dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η 

επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων 

σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και 

κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε ανά 

πάσα στιγμή την παρούσα πολιτική 

δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση 

στον ιστότοπο μας. Συνίσταται να 

διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την 

παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς 

προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η 

παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 

16/11/2018.  

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνη Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. 

Η διεύθυνσή μας είναι: Ζαν Μωρέας 40, ΤΚ 11745, Αθήνα 

Η διεύθυνση του Υποκαταστήματός μας είναι: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 140A, 3011, 

Λεμεσός. 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μας είναι: info@seability.eu (για 

Ελλάδα), και cy.adm@seability.eu (για Κύπρο). 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

mailto:info@seability.eu
mailto:cy.adm@seability.eu

