Secure Insurance
Agents P.C.

Προσωπικά Δεδομένα - Δήλωση προς την Secure Insurance Agents P.C.
Ο/η υπoγράφων/ουσα το παρόν:
Συγκατατίθεμαι όπως η Secure Insurance Agents P.C. (εφεξής «Εταιρεία») συλλέγει και
επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα και μη, που θα
περιέλθουν στην Εταιρεία επ’
ευκαιρία της συναλλακτικής μας σχέσης καθ’ όλη την διάρκεια της, αλλά και μετά την λήξη της και
για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση δικαιωμάτων της ή δικών μου δικαιωμάτων.
Επίσης συμφωνώ και αποδέχομαι ότι:
Η Εταιρεία θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται και δια των συνεργαζομένων
διαμεσολαβητών της τα προσωπικά μου δεδομένα, ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα και μη, με
σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Η Εταιρεία
είναι εξουσιοδοτημένη να διαβιβάζει τα προσωπικά μου δεδομένα στα συνεργαζόμενα με
αυτήν διαμεσολαβούντα πρόσωπα και λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, σε πραγματογνώμονες,
σε εταιρίες διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, σε ιατρούς, σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές.
Δηλώνω ότι μου γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά μου που προβλέπονται από τον Κανονισμό
ΕΕ 679/2016, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Μου γνωστοποιήθηκε ότι έχω τα εξής δικαιώματα, τα οποία δύναμαι να ασκήσω εγγράφως και
ενημερώθηκα ότι τα σχετικά υποδείγματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
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Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με
αφορούν.
Το δικαίωμα να ζητήσω τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με
αφορούν (δικαίωμα στη λήθη).
Το δικαίωμα να εξασφαλίσω τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών μου
δεδομένων.
Το δικαίωμα να λαμβάνω γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της
επεξεργασίας των δεδομένων μου.
Το δικαίωμα να εναντιώνομαι ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων μου
προσωπικού χαρακτήρα.
Το δικαίωμα να λαμβάνω τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το
δικαίωμα να διαβιβάζω τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
(φορητότητα των δεδομένων).
Το δικαίωμα στην πρόσβαση στα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει
η Εταιρεία και στη λήψη πληροφοριών για όλα τα δεδομένα που με αφορούν, καθώς
και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις
κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της
επεξεργασίας τους από την τελευταία μου ενημέρωση.
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Δικαιούμαι να υποβάλλω έγγραφη αντίρρηση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που με αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη συγκεκριμένη ενέργεια, όπως
διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για
όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Κριτήριο
προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά μου δεδομένα θα αποθηκευτούν είναι η
αναγκαιότητα διαφύλαξης των δικών μου συμφερόντων, αλλά και της Εταιρείας.
Μου γνωστοποιήθηκε ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων ειδικών κατηγοριών
(ευαίσθητων και μη) θα γίνει, εκτός των άλλων και:




Για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την πραγματοποίηση στατιστικών
ερευνών ή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
Με χρήση εκ μέρους της Εταιρείας αυτοματοποιημένης επεξεργασίας
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, δηλαδή θα λαμβάνονται αποφάσεις
με τις οποίες αξιολογούνται προσωπικά μου στοιχεία αποκλειστικά με
αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Ειδικά μου ζητήθηκε η συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου
δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων και μη) για εμπορικούς σκοπούς, όπως για
παράδειγμα για την προώθηση
προϊόντων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών κ.λπ.
 Δηλώνω ρητά ότι δέχομαι την επεξεργασία για τον ως άνω σκοπό.
 Δηλώνω ότι δεν δέχομαι την επεξεργασία αυτή με συνέπεια να μην πραγματοποιηθεί.
Επίσης, έχω ενημερωθεί και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου
δεδομένων και αυτών των ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων και μη), όπως αυτή περιγράφεται
ανωτέρω αλλά και στο ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που βρήκα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.secure-ins.gr.
Ο συναινών/ Η συναινούσα στην επεξεργασία:
Ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Υπογραφή
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