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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (B2B) 
Τελευταία ενημέρωση:04 Ιανουαρίου 2023 

 
 Ποιους αφορά η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;  
 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επέχει θέση ενημέρωσης σύμφωνα με τη διάταξη του [άρθρου 13 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (ήτοι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – «ΓΚΠΔ» 
ή «GDPR»)] και αφορά στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία από την 
Ελαστικά Pirelli με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής – υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας - 
(εφεξής «Pirelli», «εμείς», «εμάς» ή «μας», ανάλογα με την περίπτωση) σχετικά με την επιχείρησή σας και, 
ιδίως, τα προσωπικά δεδομένα των εκπροσώπων, εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων επικοινωνίας 
της, κατά την αλληλεπίδρασή τους με εμάς.  

Αναγνωρίζετε ότι αποτελεί υποχρέωσή σας να ενημερώνετε τους εκπροσώπους σας, εργαζομένους, 
συνεργάτες και τα πρόσωπα επικοινωνίας σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να λάβετε την συγκατάθεσή τους, εάν κάτι τέτοιο 
απαιτείται.  

 
 Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;  
Ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 
(1) Αναγνωριστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων επικοινωνίας της εταιρείας, όπως 

όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, απευθείας τηλεφωνική γραμμή. 
(2) Λοιπές πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς κατά την αλληλεπίδρασή σας με εμάς. 
 
 Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Εσείς μας παρέχετε τα περισσότερα δεδομένα που συλλέγουμε. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τα 
δεδομένα σας από άλλες εταιρείες του Ομίλου Pirelli που δραστηριοποιούνται στη χώρα σας ή από άλλες 
πηγές ευρέως διαθέσιμων πληροφοριών όπως το Διαδίκτυο, δημόσια μητρώα κλπ.   
 
 Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της εν 

λόγω επεξεργασίας;  
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:  
(1) Για να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας/σύναψης σύμβασης με εσάς, καθώς και να 

απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για παροχή πληροφοριών. 
Νομική βάση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν 
αιτήματός σας (εάν είστε η επιχείρηση που συμβάλλεται με εμάς) και στο πλαίσιο του έννομου 
συμφέροντός μας για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας (εάν είστε εκπρόσωπος, εργαζόμενος, 
συνεργάτης ή/και πρόσωπο επικοινωνίας της επιχείρησης που συμβάλλεται με εμάς).  

(2) Για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε την επιχειρηματική/συμβατική σχέση μας με εσάς, στην 
οποία περιλαμβάνεται και (i) η αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, μαθήματα, 
ενέργειες ή/και διαγωνισμούς που διοργανώνονται, προωθούνται  στα οποία τυγχάνουμε χορηγοί, που 
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αποσκοπούν στην περιγραφή των νέων προϊόντων μας ή/και ενδεχομένως στην αύξηση των πωλήσεων 
των προϊόντων μας από εσάς/στα σημεία πωλήσεώς σας, καθώς και (ii) η αποστολή προσκλήσεων για 
συμμετοχή σας σε έρευνες σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής σας από τη σχέση σας μαζί μας μετά 
από συγκεκριμένο αριθμό επιχειρηματικών συναναστροφών μαζί μας. Νομική βάση: η επεξεργασία 
είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (εφόσον είστε η 
επιχείρηση που συμβάλλεται μαζί μας) και στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας για την 
εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα (2), συμπεριλαμβανομένης και της 
επικοινωνίας και της βελτίωσης της σχέσης μας με εσάς ή/και με την επιχείρηση ή εργοδότη σας (εάν 
είστε εκπρόσωπος, εργαζόμενος, συνεργάτης ή/και πρόσωπο επικοινωνίας της επιχείρησης που 
συμβάλλεται μαζί μας).  

(3) Για να επιτρέψουμε την είσοδό σας στην πλατφόρμα μας B2B (υπό την επιφύλαξη των όρων που 
προβλέπονται σε τυχόν χωριστές συμφωνίες που έχετε συνάψει μαζί μας) ή/και για σκοπούς δοκιμής 
των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μας. Νομική βάση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για (i) 
την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (εάν είστε η επιχείρηση που 
συμβάλλεστε μαζί μας) και (ii) στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας για την εκπλήρωση του 
σκοπού που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα (3), (εάν είστε εκπρόσωπος, εργαζόμενος, 
συνεργάτης ή/και πρόσωπο επικοινωνίας της επιχείρησης που συμβάλλεται μαζί μας).   

(4) Για να αναρτήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο [Dealer Locator] (υπό την επιφύλαξη των όρων 
που προβλέπονται σε τυχόν χωριστές συμφωνίες που έχετε συνάψει μαζί μας). Νομική βάση: η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για (i) την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος 
(εάν είστε η επιχείρηση που συμβάλλεστε μαζί μας), και (ii) στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας 
για την εκπλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα (4), (εάν είστε εκπρόσωπος, 
εργαζόμενος, συνεργάτης ή/και πρόσωπο επικοινωνίας της επιχείρησης που συμβάλλεται μαζί μας).   

(5) Για σκοπούς συμμόρφωσής μας με τις έννομες ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας. Νομική βάση: η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας (για παράδειγμα, 
λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις). 

(6) Για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων στο πλαίσιο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής 
διαδικασίας. Νομική βάση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός 
μας που συνίσταται στην έννομη προστασία μας.  

(7) Για τη διενέργεια δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση έκτακτων συναλλαγών. Νομική 
βάση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας που αφορά στην 
εκτέλεση έκτακτων συναλλαγών.  

 
 Πώς και πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Αποθηκεύουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα σε κέντρα δεδομένων (data centers) που 
ανήκουν σε εμάς ή σε παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχοντας λάβει όλα τα εύλογα μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλειά τους.  

 
 Για πόσο διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν:  
(1) Για περίοδο 2 (δύο) ετών από την τελευταία ενεργή αλληλεπίδρασή σας με εμάς, στο πλαίσιο εξέτασης 

της πιθανότητας σύναψης συνεργασίας/συμβατικής σχέσης με την επιχείρησή σας/την επιχείρηση 
στην οποία ανήκετε (ως ενεργή αλληλεπίδραση νοείται η τελευταία επίσκεψη στην επιχείρησή σας, 
όπως αυτή ημερομηνία θα έχει καταγραφεί στα συστήματά μας).   

(2) Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή/και της συμβατικής μας σχέσης με την επιχείρησή σας/επιχείρηση 
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στην οποία ανήκετε, σε περίπτωση που η συνεργασία/συμβατική σχέση έχει εκκινήσει.  
Τα παραπάνω ισχύουν υπό την επιφύλαξη τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων για όσο 
υποχρεωτικώς προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί διατήρησης αρχείων και δεδομένων για 
διοικητικούς, λογιστικούς, φορολογικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς υπεράσπισης των νομικών 
αξιώσεών μας (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής και προθεσμιών).  
Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας, εάν κάτι τέτοιο επιτρέπεται, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες για εσάς διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
 
 Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;  
Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:  
(1) Άλλες εταιρείες του Ομίλου Pirelli για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας σχετικά με την 

εκτέλεση τεχνικών και οργανωτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών 
που περιγράφονται στην ενότητα:  «Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα;». 

(2) Τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. παρόχους τεχνολογίας πληροφοριών – ΙΤ, παρόχους υλικοτεχνικής 
υποστήριξης – logistics, γραφεία προώθησης και διαφήμισης, ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία 
διοργάνωσης events, παρόχους που διενεργούν οργανωτικές, διοικητικές ή/και τεχνικές 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας/συμβατικής σχέσης και των διαγωνισμών με δώρα – 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί από εμάς η εκτέλεση των 
νομικών και διοικητικών υποχρεώσεων σχετικά με τους εν λόγω διαγωνισμούς δώρων) και, σε 
περιπτώσεις που συντρέχει ανάγκη ανάκτησης πιστώσεων, με εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και 
δικηγορικές εταιρείες.    

(2) Δυνητικούς συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε επιχειρηματικές συναλλαγές, σε περίπτωση που 
πρόκειται να πωλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο οποιουδήποτε κλάδου ή 
όλης της εταιρείας μας, των επιχειρήσεων ή υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Τόσο οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου Pirelli όσο και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων ως εκτελούντες την επεξεργασία, δεσμεύονται από υποχρεώσεις περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων που στόχο έχουν την διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου 
προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η ύπαρξη 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από τις εκάστοτε εμπλεκόμενες 
ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα ενεργούν ως χωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας.  
Επιπλέον μπορεί να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας στο δικαστήριο, σε αρχές επιβολής του νόμου, 
κυβερνητικές αρχές ή εξουσιοδοτημένα προς τούτο τρίτα πρόσωπα, εάν και στο βαθμό που απαιτείται ή 
επιτρέπεται κάτι τέτοιο από το νόμο ή από δικαστική εντολή.  
Σας ενημερώνουμε ότι κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι εκτός του [Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(«ΕΟΧ»)]. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβασθούν εκτός [ΕΟΧ], θα διασφαλίσουμε 
ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να προστατεύονται βάσει της παρούσας Πολιτικής 
Απορρήτου, υπό την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων της εκεί ισχύουσας νομοθεσίας.  
 
 Τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να:  
(1) Σας ενημερώσουμε για τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων,  
(2) Σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,  
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(3) Διορθώσουμε τυχόν ελλιπή, ανακριβή ή παλαιότερα (μη επικαιροποιημένα) δεδομένα, 
(4) Διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, ολικά ή μερικά, για λόγους που σχετίζονται με την 
ιδιαίτερη κατάστασή σας ή εάν η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εμπορικής προώθησης, 
καθώς και να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων όπου αυτί προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.   

(5) Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στις επαφές που 
αναφέρονται στην ενότητα  «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;» 

(6) Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εθνικής αρχής προστασίας 
δεδομένων (www.dpa.gr) .  

 
 Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες  
Εάν η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι αναρτημένη σε μία ιστοσελίδα ή σε μία εφαρμογή, ενδέχεται 
αυτή η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή να περιέχει συνδέσμους (links) σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Εάν πατήσετε 
οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφερθείτε σε ιστοσελίδα που δεν καλύπτεται από την 
παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  
 
 Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρηθεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. 
Σιγουρευτείτε ότι ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πλέον πρόσφατη έκδοση που είναι 
διαθέσιμη.  
 
 Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας; 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθυνόμενοι στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (DPO) 
στο DPO_East.Europe@pirelli.com . 
 
 


