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 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03/01-05-18 

 

Προς: 

Πελάτες, Χρεώστες, 

Προμηθευτές, Πιστωτές, 

Μετόχους, Υπαλλήλους, 

Συνεργάτες και λοιπούς 

Συναλλασσομένους με αυτήν. 

 

Αγαπητοί παραλήπτες, 

 

Θέλουμε με την παρούσα Εγκύκλιο μας 03/01-05-2018, να σας ενημερώσουμε για τις νέες 

υποχρεώσεις της εταιρείας μας και τα νέα δικαιώματα όλων των, καθ’ οιοδήποτε τρόπο και 

οιανδήποτε ιδιότητα, συναλλάσσονται μαζί της, που θέτει ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679 GDPR που θα έχει άμεση εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-

Μέλη της ΕΕ. 

 

Η εταιρεία μας είναι μία καθαρά και μόνο εμπορική επιχείρηση. και η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας. Και ακόμη η δραστηριότητά της δεν δημιουργεί κινδύνους για φυσικά 

πρόσωπα.  

Χρησιμοποιεί το πλήρες μηχανογραφικό πρόγραμμα της  UNISOFT Α.Ε. Κεφάλαιο E.R.P., 

με τις παρακάτω ενότητες: 

 ΑΠΟΘΗΚΗ 

 ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  

 ΠΩΛΗΤΕΣ  

 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Για κάθε μία από τις ανωτέρω ενότητες  στις συναλλαγές της, χρησιμοποιεί  διακριτή 

κωδικοποίηση και  με την συνέναιση των, καθ’ οιοδήποτε τρόπο και οιανδήποτε ιδιότητα, 

συναλλάσσονται μαζί της, και για την πραγμάτωση του εμπορικού σκοπού της συλλέγει, 

καταχωρεί, οργανώνει ,  αποθηκεύει, διαχειρίζεται, μεταβάλει, διαγράφει ή καταστρέφει, τα 

κατά τους νόμους απολύτως αναγκαία στειχεία προσωπικών δεδομένων φυσικών 

προσώπων, και όσα από τους νόμους του κράτους και των υπηρεσιών του επιβάλλονται, τα 

οποία και προστατεύει επιμελώς. 

 

Για την πραγμάτοση του εμπορικού της σκοπού:   

 Αποκτά τα: όνομα, επίθετο, διεύθυνση έδρας ή και υποκαταστημάτων, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 

τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του site 

στο INTERNET των Πελατών της, των Προμηθευτών εμπορευσίμων αγαθών, των 

λοιπών Προμηθευτών αναλωσίμων ή παγίων απαραίτητων για την λειτουργία της και 

κάθε άλλου συνεργάτη αναγκαίου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών της π.χ. 

Μεταφορείς. Η εταιρεία ΔΕΝ συλλέγει και δεν επεξεργάζεται ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23542
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23542


 Εκδίδει τα κατά τους νόμους παραστατικά, με την χρήση των, εκ των ανωτέρω, 

αναγκαίων στοιχείων για την ολοκλήρωση των παραγγελιών και παραδίδει τα 

εμπορεύματα σε, κατ’ επιλογή των πελατών της, μεταφορείς.. 

 Ενημερώνει τους πελάτες, με εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της 

τηλεφωνικά, με SMS, Ε-mail και κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, για τις επισκέψεις 

στηνέδρα των πελατών της, των εξουσιοδοτημένων, κατά γεωγραφική περιοχή, Πωλητών 

της.  

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των λογαριασμών των Πελατών Προμηθευτών και λοιπών 

Πιστωτων και ενημερώνει σχετικά τους εξουσιοδοτημένους κατά γεωγραφική περιοχή 

Πωλητές της.  

 Εισπράτει, καταχωρεί και εν γένει διαχειρίζεται τις χρεώσεις και πιστώσεις των πελατών 

της με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του λογηστηρίου και της διοίκησης.  

 Ο χρόνος φύλαξης θα εκτίνεται για το διάστημα που η συναλλακτική σχέση είναι ενεργή 

και οι φορολογικοί νόμοι το επιβάλουν (φορολογική μνήμη) 

 

Για την συμόρφωσή της απέναντι στις Αρχές και τις Υπηρεσίες του Κράτους: 

 Κοινοποιεί, διαβιβάζει και ενημερώνει τις αρμόδειες υπηρεσίες. (π.χ ΔΟΥ, ΙΚΑ, 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.λ.π.)  σε μηνιαία ή ετήσια βάση (ΦΠΑ, ΜΥΦ) κατά τους 

νόμους. 

 Εκτός των ανωτέρω από τους νόμους ή την εμπορική πρακτική αναγκαία και 

υποχρεωτική διαχείρηση των προσωπικών δεδομένων που διαθέτει, φροντίζει ανελιπώς 

να προστατεύει και να φυλάσσει τα στειχεία που διαθέτει και ΠΟΤΕ δεν θα μεταβιβάσει, 

παραδώσει η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οιανδήποτε λόγο κοινοποιήσει χωρίς 

σχετική έγκριση. 

 

Όλοι οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία μας δικαιούνται εγγράφως και ανά πάσα 

στιγμή να ζητήσουν: 

 Να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα στα αρχεία της εταιρείας. 

 Την άμεση διακοπή της συγκέντρωσης των προσωπικών δεδομένων τους όπως και την 

οριστική διαγραφή όσων έχουν συγκεντρωθεί. 

 Η εταιρεία έχει υποχρέωση και ανελλιπώς φροντίζει για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων μαζί της, με κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας.  

Για την υλοποίηση των παραπάνω, συνεδρίασε με μοναδικό θέμα προς συζήτηση τον GDPR 

στις 12/03/18 το Δ.Σ. της εταιρείς  ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Α.Ε. και αποφάσισε :   

1. Να διακινήσει προς υπογραφή, να συγκεντρώσει, να αρχειοθετήσει και να διαφυλάξει 

τα υπογεγραμμένα με ΣΥΜΦΩΝΩ σχετικά έντυπα. Επιπρόσθετα να ενημερώσει τα 

αρχεία του εμπορικού προγράμματος που χρησιμοποιεί έτσι ώστε να μπλοκάρει κάθε 

συναλλαγή με Πελάτες ή Προμηθευτές που δεν υπέγραψαν. Την ευθύνη θα αναλάβει 

η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Βασιλική Χαραλαμπίδου. 

2. Να προσθέσει στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της σχετικές ενημερώσεις. 

3. Να ορίσει την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρία Χαραλαμπίδου 

υπεύθυνη για κάθε θέμα που αφορά την συμμόρφωση της εταιρείας στους κανόνες 

του GDPR.    


