
Έντυπο ενημέρωσης  

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 

679/2016) και της αντίστοιχης εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, η εταιρία με 

την επωνυμία «ΑΧΑ ASSISTANCE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (ΑΦΜ 999759764 – έδρα Λεωφόρος Συγγρού αρ. 377) (εφεξής η «Εταιρία») 

συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών της 

εταιρίας με την επωνυμία «WΑΤΤ AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με την οποία έχει συνάψει την από 17/10/2018 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών επείγουσας τεχνικής βοήθειας 

στην κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο εκάστου συνδρομητή της (εφεξής «Δικαιούχος»).  

1. Σκοποί 

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 

Δικαιούχων, συνίστανται στους εξής: 

α. Η διαχείριση της ως άνω από 17/10/2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των προβλεπόμενων στην ανωτέρω 
σύμβαση υπηρεσιών ή της καταβολής των προβλεπόμενων στους όρους της 
σύμβασης αποζημιώσεων. 

β. Η συμμόρφωση της ΑΧΑ ASSISTANCE με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
εκάστοτε  ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

γ. Η έρευνα ποιότητας που δύναται η ΑΧΑ ASSISTANCE να πραγματοποιήσει για να 
διαπιστώσει το βαθμό ικανοποίησης του Δικαιούχου από τις εκ μέρους της 
παρεχόμενες υπηρεσίες.  

δ. Ο έλεγχος που οφείλει να διεξάγει η ΑΧΑ ASSISTANCE προκειμένου να διαπιστωθεί 

αφενός τυχόν συμμετοχή του Δικαιούχου σε οικονομικά εγκλήματα και αφετέρου αν 

η παροχή υπηρεσίας ή πληρωμή αποζημίωσης προς το Δικαιούχο θα εκθέσει την 

Εταιρία σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που επιβάλλεται από αποφάσεις του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής.   

ε. Η διαχείριση τυχόν παραπόνων του Δικαιούχου σε σχέση με την παρεχόμενη 

υπηρεσία.  

 

2. Πηγή πληροφόρησης  

α. Η ΑΧΑ ASSISTANCE συλλέγει προσωπικά δεδομένα του Δικαιούχου αφενός μέσω της 

εταιρίας «WΑΤΤ AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία έχει συμβληθεί με την ΑΧΑ ASSISTANCE για την 

παροχή υπηρεσιών επείγουσας τεχνικής βοήθειας στην κατοικία ή τον επαγγελματικό 

χώρο των συνδρομητών της και αφετέρου από τον ίδιο το Δικαιούχο κατά το χρόνο 

αναγγελίας της ζημιάς προφορικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της. 

β.  Η ΑΧΑ ASSISTANCE δύναται να ζητά και να συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά 
των σκοπών που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος, δεδομένα του Δικαιούχου από 
τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την ΑΧΑ ASSISTANCE μέρη, όπως πραγματογνώμονες 
και τεχνικοί ειδικοτήτων που άπτονται των παρεχόμενων υπηρεσιών.   



 

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία 

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

 α. Δεδομένα 
Ταυτοποίησης  

όνομα, επώνυμο, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΦΜ  

β. Δεδομένα 
Επικοινωνίας 

διεύθυνση κατοικίας / επαγγελματικού χώρου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ 

γ. Δεδομένα 
Πληρωμής 

τραπεζικοί λογαριασμοί 

 

4. Αποδέκτες   

Δεδομένα του Δικαιούχου μπορεί να διαβιβαστούν:  

α. Σε συνεργαζόμενους με την ΑΧΑ ASSISTANCE παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης 
λειτουργίας της από 17/10/2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, όπως τεχνικούς 
ειδικοτήτων που άπτονται της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, φύλαξης και 
διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών βοήθειας, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
πελατών, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες. 

β. Σε δημόσιες / δικαστικές αρχές. 

 

5. Χρόνος επεξεργασίας   

Η ΑΧΑ ASSISTANCE θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα του 

Δικαιούχου για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο 

της συνδρομής του στην εταιρία «WΑΤΤ AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» , εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως 

άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.   

6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων  

Ο Δικαιούχος δικαιούται να ασκεί κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από το Γενικό 

Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) δικαιώματα, υπό τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται από την οικεία νομοθεσία και  συγκεκριμένα ότι: 

- Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία 

από την ΑΧΑ ASSISTANCE δυνάμει της από 17/10/2018 σύμβασης. 

- Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που αφορούν 

το Δικαιούχο ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού. 

- Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της ΑΧΑ ASSISTANCE 

εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους 

οποίους έχουν συλλεγεί. 

- Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση 

αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους. 

- Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς 

χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. 

- Δικαιούται να προβαίνει σε υποβολή καταγγελίας ενώπιον κάθε αρμόδιας εποπτικής 

αρχής ή να προσφύγει δικαστικά εναντίον της ΑΧΑ ASSISTANCE, εφόσον θεωρεί ότι η 



επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό και την 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, 

έγγραφης αίτησης στην Εταιρία (dpo@inter-partner.gr). 

Για οποιοδήποτε θέμα ο Δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο Τμήμα/ Υπεύθυνο 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας (dpo@inter-

partner.gr), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε 

ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων 

δικαιωμάτων, η ΑΧΑ ASSISTANCE θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας 

γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.  

6. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα   

H ΑΧΑ ASSISTANCE λόγω συμμετοχής σε ομιλικό σχήμα τρίτης χώρας ενδέχεται, υπό τις 

προϋποθέσεις των άρ. 44 ρπ. ΓΚΠΔ να προβεί σε διαβίβαση δεδομένων του Δικαιούχου εκτός 

Ελλάδος ή και Ε.Ε. 

7. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς marketing 

Ο Δικαιούχος ενημερώθηκε ρητώς, και συναινεί □ ή δεν συναινεί □ ότι η Εταιρία θα συλλέγει, 

αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα του για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της. 

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα του σε 

συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.Στο πλαίσιο της ίδιας 

επεξεργασίας ενημερώθηκε για το δικαίωμά του να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν 

μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην ΑΧΑ ASSISTANCE (στοιχεία επικοινωνίας 

dpo@inter-partner.gr) 

8. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων  

Η Εταιρία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια 
ισχύος της από 17/10/2018 σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς 
ξεπλύματος χρήματος και συμμόρφωσης της ΑΧΑ ASSISTANCE με την εν γένει νομοθεσία για 
την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.  
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