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ΓΕΝΙΚΑ 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα 

υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας). 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το rocket-lexia.com η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα 

που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό 

πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. 

 

Τι είναι ο GDPR; 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data 

Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή 

Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των 

προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) όπως ισχύει. 

 



Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως 

απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε  ή να 

δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε; 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον 

ταχυδρομικό κώδικα, τον νομό, την πόλη, την περιοχή, τη χώρα, το τηλέφωνο, την 

ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν 

έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. 

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; 

• H παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, 

όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών και κατά συνέπεια η 

εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, 

• Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το 

νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, 

προσφορές κλπ.  


