ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη “
 Speed Air” δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό
των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Η γενική δήλωσή μας για την προστασία του απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων
Φυσικών προσώπων, αναλύεται παρακάτω και σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε
και προστατεύουμε είτε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, είτε αυτά τα οποία
συλλέγουμε σχετικά με εσάς. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό
μας, ή όταν ανταλλάσσουμε πληροφορίες ή/και υπηρεσίες. Επίσης σας ενημερώνουμε για τα
δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και του σχετικού Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Ξεχωριστές δηλώσεις απορρήτου ισχύουν για τους εργαζόμενους και τους αιτούντες εργασία.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την 
“Speed Air”
συμφωνείτε με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Ποιοί Είμαστε
Η “SPEED AIR”,
είναι κατά την ορολογία του GDPR, ο "υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων", για τις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε
υπεύθυνοι για να αποφασίσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, 
από την
αρχική συλλογή τους, μέχρι την τελική διαγραφή και/ή καταστροφή αυτών. Αφορά
ενδεικτικά σε καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση
πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή διάθεση, συσχέτιση κ.λ.π.
Η εταιρεία μας, “SPEED AIR –
 Διεθνείς Μεταφορές & Logistics ΑΕ”, με το διακριτικό
τίτλο “SPEED AIR”, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1986 και από τότε αναπτύσσεται
διαρκώς στον τομέα των Διεθνών Μεταφορών & Logistics.
Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:
SPEED AIR Α.Ε.,
Τεγέας 18,
16452 Αργυρούπολη, Αθήνα.
Τηλ .: +30 210-9951002
Φαξ : +30 210-9940300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@speedair.gr
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας
μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection@speedair.gr.
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Τι Πληροφορίες Τηρούμε Για Εσάς Και Η Προέλευση Τους
Η “Speed Air”
δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των
προσωπικών σας δεδομένων. Με προσωπικά δεδομένα εννοούμε πληροφορίες οι οποίες, από
μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι μόνο, το
όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, το επάγγελμά σας, όπως και πιθανόν
φορολογικά στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ). Αυτές φυλάσσονται στα αρχεία της εταιρείας μας (π.χ. σε
φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και άλλα παραστατικά).
Δε θεωρούνται ως προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί
προσδιοριστικά στοιχεία (π.χ. ταυτοτητα) και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισμός σας από αυτά ή άλλα που έχει στην κατοχή της η 
“Speed Air” (ανώνυμες
πληροφορίες).
Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες είτε απ’ ευθείας από εσάς ή
από άλλα άτομα ή οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι με τη σειρά
τους λειτουργούν χωρίς να παραβιάζουν τον ΓΚΠΔ.

Συμπλήρωση Φόρμας Επικοινωνίας & Ζήτησης Προσφοράς
Η
συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα επικοινωνίας ή στη φόρμα ζήτησης
προσφοράς, γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και συνεπάγεται ότι έχετε αποδεχτεί τους
όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αν δεν αποδέχεστε τους όρους αυτούς,
παρακαλείστε να μην μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία αυτά.
Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στις φόρμες αυτές, η 
“Speed Air”
ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχει
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Συστήματα Παρακολούθησης
Κατά τη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για λόγους κυρίως ασφαλείας, η
εταιρεία παρακολουθεί και καταγράφει άμεσα η έμμεσα δραστηριότητες των εργαζομένων,
των επισκεπτών, τις εγκαταστάσεις και τα ακίνητά της, όπως π.χ. μέσω καμερών
παρακολούθησης.
Οι κάμερες παρακολούθησης είναι γενικά τοποθετημένες σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή
εργοτάξια και αποσκοπούν στην φυσική προστασία των χώρων της εταιρείας και των εντός
αυτών εργαζομένων, τρίτων, αλλά και υλικών αγαθών της εταιρείας. Γενικά, οι
καταγεγραμμένες εικόνες καταστρέφονται μετά από λίγες ημέρες με επανεγγραφή από
νεότερες ενώ η πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ περιορισμένη και δε γίνεται παρά μόνο όταν
παρουσιαστεί συγκεκριμένη ανάγκη (κλοπή, περιστατικό ασφάλειας κ.λπ.).
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Για Ποιούς Σκοπούς Χρησιμοποιούμε Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:
●
●

●
●
●

●

Να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πριν συναφθεί μία
σύμβαση
Να ανταλλάξουμε πληροφορίες (εμπορικές, οικονομικές, τεχνικές) κατά την εκτέλεση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και την εκπλήρωση των όρων της
σύμβασης
Να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχέση με την επιχείρησή
μας ή / και τον τομέα των δραστηριοτήτων μας
Να χειριστούμε αιτήματά σας, αλλά και παράπονά σας
Να τηρήσουμε τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές υποχρεώσεις μας
(π.χ. φορολογικοί νόμοι, λογιστικές υποχρεώσεις κ.λπ.) που απορρέουν από τις
παραπάνω δραστηριότητές μας
Να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.

Πως Επεξεργαζόμαστε Τα Προσωπικά Σας Στοιχεία
Ακολουθώντας και τις προβλέψεις του Κανονισμού επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:
●
●
●
●
●
●
●

Νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια
Τα συλλέγουμε μόνο για έγκυρους σκοπούς που γνωρίζετε ή σας εξηγήσαμε και δεν
τα χρησιμοποιούμε με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς
Τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς και μόνο
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ελάχιστα και απολύτως απαραίτητα για την
εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών
Τα διατηρούμε ακριβή και ενημερωμένα εφόσον μας δηλώνετε τις όποιες αλλαγές
Τα διατηρούμε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση το σκοπό
Τα φυλάσσουμε με ασφάλεια. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε
τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη επιτρεπτή πρόσβαση ή αλλοίωση.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ η επεξεργασία πρέπει να στηρίζεται σε μία νόμιμη βάση, έναν δηλαδή
πραγματικό λόγο συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και κοινοποίησης τα προσωπικών σας
δεδομένων.
Η βάση που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα από τα
εξής:
●
●
●

Η εκπλήρωση μιας σύμβασης που μπορεί να έχουμε μαζί σας (προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών)
Η συμμόρφωση της εταιρείας μας με ένα νομικό ή κανονιστικό καθήκον
Η συγκατάθεσή σας, όπως π.χ. όταν επιλέγετε την αποστολή ενημερωτικών emails
ή newsletters ή συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας
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●

Η ικανοποίηση έννομων συμφερόντων της εταιρείας όπως η άμεση εμπορική
προώθηση, η πρόληψη απάτης, η διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των
πληροφοριών των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιεί κ.λπ.

Ανήλικοι κάτω των 16 ετών
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη εάν το υποκείμενο των
δεδομένων είναι τουλάχιστον 16 ετών. Παιδιά κάτω των 16 ετών, πριν κοινοποιήσουν
προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία μας, οφείλουν να έχουν λάβει τη σχετική συγκατάθεση
από το άτομο που έχει τη γονική τους μέριμνα.

Σε Ποιούς Κοινοποιούμε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται εσωτερικά στη εταιρεία μας, ανάμεσα στα
διάφορα τμήματά της ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να παραλάβετε την
υπηρεσία που περιμένετε από εμάς. Η εσωτερική αυτή γνωστοποίηση γίνεται με τρόπο
ασφαλή και με βασικό γνώμονα την πραγματική ανάγκη γνώσης (on a need to know basis).
Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε και να λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από
οργανισμούς και ιδιώτες εκτός του οργανισμού.
Επιπλέον, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτο συμβαλλόμενο από
την εταιρεία μας, προκειμένου να παρέχει μια υπηρεσία σε εμάς ή απευθείας σε εσάς. Αυτοί οι
πάροχοι υπηρεσιών, γνωστοί ως «εκτελούντες την επεξεργασία», έχουν επίσης νομική
υποχρέωση βάσει του GDPR και απέναντι στην 
“Speed Air” να φροντίζουν για τα προσωπικά
σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν μόνο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.
Σε περιπτώσεις που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων
με άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, η χρήση των πληροφοριών αυτών από εκείνη
την εταιρεία θα υπόκειται στην δική της πολιτική απορρήτου. Η 
“Speed Air” καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλέγει συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας, αλλά δεν είναι υπεύθυνη
για τη χρήση των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες. Οι συνεργάτες αυτοί μπορεί να
χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας.
Υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο των εμπορικών, οικονομικών και τεχνικών συναλλαγών
και υπηρεσιών, είναι πιθανό τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του πελάτη (εμπορική,
οικονομική, τεχνική, νομική, προμήθεια, εφοδιαστική, νομικοί αντιπρόσωποι κλπ.) να
κοινοποιηθούν σε συνεργάτες μας με σκοπό τη διεξαγωγή και εκτέλεση συμβάσεων με τα
μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον πελάτη (βελτίωση προσφοράς, εγγυήσεις, παράδοση
δεμάτων κλπ.).
Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε εξωτερικούς τρίτους, όπως
οργανισμούς απασχόλησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες και άλλες ρυθμιστικές
αρχές.
Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων οι πληροφορίες σας δεν θα πουληθούν / νοικιασθούν ή
κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους.
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Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων Σε Άλλες Χώρες
Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, π.χ. όταν η μεταφορά αντικειμένων περιλαμβάνει επιμέρους μεταφορές από τοπικούς
συνεργάτες μας είτε στη χώρα προέλευσης, είτε στη χώρα προορισμού είτε σε ενδιάμεσες.
Ενώ για ορισμένες χώρες, η Ευρωπαική Επιτροπή, έχει αποφανθεί ότι διαθέτουν επαρκή
νομική προστασία για τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν και άλλες για τις οποίες είναι
αναγκαία η λήψη μέτρων, με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας των
πληροφοριών, όπως μέσω επιβολής δεσμευτικών συμβατικών υποχρεώσεων.

Για Πόσο Χρόνο Διατηρούμε Τα Στοιχεία Σας
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο
για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, αλλά και για όσο απαιτείται
για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή λοιπών υποχρεώσεων.
Εάν είναι εφικτό, μπορούμε να καταστήσουμε ανώνυμα τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να
μη μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς
να σας ειδοποιήσουμε περαιτέρω.

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων
Σε ορισμένους τομείς, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας,
πιθανόν η εταιρεία μας να
χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Όταν μια αυτοματοποιημένη
απόφαση που θα ληφθεί για εσάς είναι σημαντική (μία που έχει νομική ισχύ ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο σας επηρεάζει σημαντικά), θα ενημερωθείτε για αυτό, μαζί με τα
δικαιώματά σας να αμφισβητήσετε αυτήν την απόφαση.

Ακρίβεια Δεδομένων Και Ευθύνες Σας
Είναι σημαντικό τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και
επικαιροποιημένα. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο
εάν κάποια πληροφορία σας αλλάξει ή είναι λάθος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Τα Δικαιώματα Σας
Με βάση τον κανονισμό έχετε υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δικαιώματα:
●
●
●
●
●
●

Να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτός είναι ο
σκοπός της παρούσας δήλωσης
Να διορθώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν είναι ανακριβή και να τα
συμπληρώνετε αν είναι ελλιπή
Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ("το δικαίωμα στη λήθη")
Να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή μεταφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία
("φορητότητα δεδομένων")
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●

●
●

Να ενημερωθείτε, αμφισβητήσετε ή και αντιταχθείτε σε τυχόν αυτοματοποιημένες
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ
Να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με
το πώς τις επεξεργαζόμαστε
Να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συναίνεση έχετε δώσει για την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο
για θέματα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας.

Οι Επιλογές Σας
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς. Δεν
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος, εκτός εάν έχετε δώσει προηγούμενη
συγκατάθεσή σας. Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω
ταχυδρομείου, αν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε να
αλλάξετε τις σχετικές προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@speedair.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-9951002.

Χρήση Cookies
Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, ο ιστότοπος ‘speedair.gr’ χρησιμοποιεί cookies.
Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας μπορεί να καταγραφεί για την ανάλυση του αριθμού
επισκεπτών στη σελίδα και για γενική χρήση. Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά θα συλλεχθούν
μέσω των “cookies”. Πρόκειται για μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται
αυτόματα
από τον ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης και στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή του επισκέπτη ενός ιστοτόπου.
Συνεχίζοντας να περιηγείστε στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Είδη Cookies
Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:
• Απολύτως απαραίτητα cookies. Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της
ιστοσελίδας μας.
• Cookies αναλύσεων / απόδοσης. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε
τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας
όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί
ο ιστότοπός μας.
• Cookies λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν
επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και έτσι να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς,
αλλά και να βρίσκετε έτοιμες τις προτιμήσεις σας- ρυθμίσεις σας από προηγούμενες
επισκέψεις (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies
Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των Cookies. Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων
περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες από προεπιλογή να αποδέχονται
τα Cookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο
πρόγραμμα περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση ωστόσο των cookies μπορεί να επιφέρει
περιορισμούς στη λειτουργικότητα των δικτυακών τόπων και εφαρμογών.

Προσθήκες (Plug-Ins) Από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Χρησιμοποιώντας τον Δικτυακό μας τόπο δεν λαμβάνετε Προσθήκες από Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Social Media Plug-ins).

Σύνδεσμοι Προς Άλλους Ιστότοπους
Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τον δικτυακό τόπο της 
“Speed Air” και παύει
να ισχύει όταν εγκαταλείπετε τις ιστοσελίδες μας. Αν ακολουθήσετε συνδέσμους που είναι
διαθέσιμοι σε δική μας ιστοσελίδα προς ιστότοπους άλλων οργανισμών, σας συμβουλεύουμε
να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε τις ειδοποιήσεις απορρήτου στους ιστότοπους που
επισκέπτεστε.

Ερωτήσεις Ή Καταγγελίες
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική και τις πρακτικές απορρήτου θα
πρέπει
να
αποσταλούν
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
dataprotection@speedair.gr ή γράφοντας στη διεύθυνση Speed Air Α.Ε., Τεγέας 18,
Αργυρούπολη, 16452 Αθήνα. Εναλλακτικά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-9951002.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων), την Ελληνική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας
δεδομένων:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων,
Κηφισίας 1-3,
115 23 Αθήνα, Ελλάδα
contact@dpa.gr
Tel: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628

Αλλαγές Στην Παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα επανεξέτασης και τροποποίησης τόσο της παρούσας δήλωσης όσο
και του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Η ενημέρωση αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας, η οποία θα
ενημερώνεται για τυχόν αναθεωρήσεις της.
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