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Αναθεώρηση 30/1/2021   

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Από τις 25-5-2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 2016/679/ΕΚ σχετικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, με κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας αυτής σε 

όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση έφεραν νέες προκλήσεις όσο αφορά την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι τμήμα της 

καθημερινότητας των φυσικών προσώπων επειδή συμβάλουν σε αυτήν ή επειδή είναι 

απαραίτητα για την εμπορική και λειτουργική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και της 

οικονομίας συνολικά. Παρόλα αυτά η προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την 

‘επεξεργασία’ των προσωπικών τους δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός και για 

τον λόγο αυτό πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο και πρόσβαση σε αυτά.  

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 

Για την εταιρία μας η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι βασική αρχή και παράγοντας 

εμπιστοσύνης για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.  

Η εταιρία Tax & Audit Care- Χατζηγρηγορίου Θεοχάρης με ΑΦΜ 106920181 δημιουργήθηκε τον 

Ιούλιο 2010  ενώ η εγκατάσταση σε έδρα με προσωπικό έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2017.  

Η δημιουργία της προσωπικής μου, εταιρίας μου απαντά στην ανάγκη υλοποίησης δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων, Εσωτερικού Ελέγχου, Λογιστικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 

εγκληματολογίας- ξεπλύματος χρήματος AML, παροχής εκπαίδευσης κλπ όσο και σε 

οποιονδήποτε άλλο τομέα ανακύψει ανάγκη για παροχή υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό είναι σε 

θέση να συνεργάζεται με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, εποπτικές αρχές, αρχές 

καταστολής κλπ έπειτα από επίσημη εντολή.  

Η Tax & Audit Care. σεβόμενη τον νέο Κανονισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, προβαίνει σε 

άμεση εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε για τα βασικά σημεία της σχετικής 

νομοθεσίας, προκειμένου να συνεχίσουμε την μεταξύ μας συνεργασία. 

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μεταξύ μας σχέσεως, την εξυπηρέτηση και την 

ενημέρωσή σας. Πληροφορίες - Δεδομένα που συλλέγουμε είναι ενδεικτικά : όνομα, επώνυμο, 
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πατρώνυμο, θέση εργασίας, φύλο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 

ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, e-mail, τηλέφωνο κ.α.  

Σε κάθε περίπτωση συλλέγουμε δεδομένα μόνο κατόπιν δικής σας συναινέσεως. Επίσης, δεν τα 

μεταφέρουμε και δεν τα μεταδίδουμε σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη δικής σας άδεια. 

Ενδεχόμενη βέβαια είναι η μεταφορά τους σε τρίτα άτομα ή φορείς προκειμένου να μην 

υφίστανται δυσλειτουργίες κατά την εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας.  

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εταιριών – μη ατομικών, πελατών μας. Πλην των 

παρακάτω περιπτώσεων 

• Έργων μισθοδοσίας που αναλαμβάνουμε.  

• Ειδικά έργα δικαστικής/ εγκληματολογικής πραγματογνωμοσύνης 

• Ειδικά έργα ελέγχου- προσυμφωνηθέντων διαδικασιών (πρότυπο 4400) 

Γ. ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους και ειδικά 

αναφερόμενους μόνο σκοπούς. Ειδικότερα : 

1. Εάν είναι αναγκαίο για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε 

συμβαλλόμενο μέρος 

2. Εάν έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε 

3. Προκειμένου να ενημερώνεστε για νέα προγράμματα, δράσεις και ενέργειές μας 

Δ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο 

προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς 

μας.  

Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λύση της 

μεταξύ μας συμβάσεως/ συνεργασίας και για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτεί η νομοθεσία 

για φορολογικούς λόγους. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο 

κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής 

και συγκεκριμένα: 

 

1. Για στατιστικούς σκοπούς 

2. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά 

επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας 

3. Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES 

Για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων και την εξασφάλιση της βέλτιστης 

εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies) 



 
 

DPP01_ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ TAX & AUDIT 

3 

τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων 

του χρήστη.  

Στους διαδικτυακούς μας τόπους χρησιμοποιούμε τους παρακάτω τέσσερις διαφορετικούς 

τύπους cookies: 

• Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά 
τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των 
ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο. 

• Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται 
διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

• Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους 
διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων να βελτιώνουν το περιεχόμενο των ιστοτόπων. 
Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μέσω των οποίων θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη. 

• Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν να εμφανίζεται εξατομικευμένο 
περιεχόμενο για το χρήστη. 

 

Ο χρήστης μπορεί όποτε το θελήσει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος 

περιήγησης (browser) και να διαχειριστεί τη λειτουργία των cookies (εναντίωση χρήσης cookies, 

διαγραφή cookies κ.λπ.). 

ΣΤ. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό προβλέπονται και κατοχυρώνονται διευρυμένα δικαιώματα 

σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

1. Δικαίωμα πρόσβασης : Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, καθώς και δικαίωμα 

να λάβετε αντίγραφο αυτών. 

2. Δικαίωμα Διόρθωσης : Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ενημέρωση και διόρθωση 

ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 

3. Δικαίωμα Διαγραφής : Δύνασθε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από την 

εταιρεία μας. Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

4.  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον 

περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας 

5. Δικαίωμα στη φορητότητα : Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σε  δομημένη, ευρέως 

χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας 

έχετε παράσχει σχετικά με εσάς. 

6. Δικαίωμα εναντίωσης : Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των 

δεδομένων σας σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς, πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, 

στατιστικούς). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, 

καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων 

σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
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εταιρείας μας κο Χατζηγρηγορίου Θεοχάρη μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στον εταιρικό μας 

διαδικτυακό τόπο www.tax-care.net, στο email info@tax-care.net ή  μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας στον αριθμό 2130444005.  

Σε κάθε περίπτωση, δύνασθε να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προσωπικών 

Δεδομένων, εφόσον φρονείτε ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας συντελείται 

κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
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