
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το παρόν έντυπο σημείωμα έχει τον χαρακτήρα παροχής ενημέρωσης προς τον υπογράφοντα 

πρατηριούχο/διαχειριστή/εγγυητή/πελάτη και λήψης συγκατάθεσης από αυτόν για την εκ μέρους της AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ («Εταιρεία») συλλογή προσωπικών δεδομένων που τον 

αφορούν από το αρχείο της Ιnfobank Hellastat ΑΕ και την μετέπειτα υποβολή αυτών σε επεξεργασία. 

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:   

i. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, με έδρα επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι. 

ii. Η Eταιρεία συλλέγει προσυμβατικά και ενδοσυμβατικά «δυσμενή» δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (συγκεκριμένα 

ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και 

ακινήτων, κατασχέσεις, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις επί αιτήσεων πτωχεύσεων, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, 

αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής) που σας αφορούν από τη βάση δεδομένων της εταιρείας διαπίστωσης πιστοληπτικής 

ικανότητας με την επωνυμία Ιnfobank Hellastat AE, με έδρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 18, Γλυφάδα, η οποία προβαίνει εξ 

επαγγέλματος, ως αυτοτελώς Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στην συλλογή αυτών από νόμιμες και δημοσίως προσβάσιμες πηγές, 

τήρηση αρχείου απαρτιζόμενου εξ αυτών και διαβίβασή τους έναντι ανταλλάγματος σε τρίτες εταιρείες  αποδέκτες.   

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών σας δεδομένων από την Infobank, μπορείτε να 

συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Infobank (https://www.ibhs.gr/company/privacy).  

iii. Δεδομένου ότι η συλλογή των εν λόγω δεδομένων είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της φερεγγυότητάς σας, γεγονός που συνιστά 

προ-στάδιο για τη μεταξύ μας σύναψη σύμβασης εμπορικής συνεργασίας, αλλά και κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας, 

σκοπός της από μέρους της Εταιρείας μας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η άσκηση του δικαιώματός της στην 

οικονομική ελευθερία με βάση ορθές και επίκαιρες πληροφορίες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των συναλλασσόμενων 

με αυτήν, οι οποίες εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία καθώς και την εξυγίανση και ασφάλεια των οικονομικών 

συναλλαγών.  

iv. Νομική Βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ελεύθερη και ειδική συγκατάθεσή σας που παρέχετε 

διά της παρούσας. 

v. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται περαιτέρω σε τρίτους αποδέκτες, πλην άλλων εταιρειών του ομίλου μας και 

παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας μας. 

vi. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

vii. Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για ένα έτος από την συλλογή τους από τη βάση δεδομένων της Infobank.  Μετά 

το πέρας της περιόδου αυτής καθώς και στην περίπτωση που η συμβατική μας σχέση λήξει για οποιαδήποτε αιτία νωρίτερα ή 

τελικώς δεν καταρτιστεί σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ μας, η Εταιρεία μας προβαίνει σε καταστροφή των ως άνω 

προσωπικών δεδομένων. 

viii. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρείτε τα δικαιώματα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, φορητότητα των 

προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο πάροχο, περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και 

αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Για την άσκηση των 

ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνείτε με την Εταιρεία  με τους τρόπους που αναφέρονται 

κατωτέρω (υπό Η).  

https://www.ibhs.gr/company/privacy


Σας υπενθυμίζουμε, επιπλέον, ότι εφόσον κρίνετε ότι έχει υποστεί προσβολή των δικαιωμάτων σας, έχετε επίσης το δικαίωμα 

υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

ix. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δια της παρούσας δοθείσα συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την 

Εταιρεία στα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω (υπό x). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.  

x. Για οποιοδήποτε ζήτημα  αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Εταιρείας μας: 

Ταχυδρομική : Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, 151 24, Μαρούσι, Ελλάδα  

email: dpo@moh.gr 

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση των ανωτέρω, ο/η υπογράφων/ουσα παρέχω  την ανεπιφύλακτη και ελεύθερη συγκατάθεσή μου για 

την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ  υπό τους όρους του παρόντος. 

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα   
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