1. Ταυτότητα του κατόχου
Η Hipoges Iberia S.L έχει την έδρα της στην οδό Albacete αρ.3, 5ος όροφος, ΤΚ 28027 Μαδρίτη,
με ΑΦΜ B85610228 ("HIPOGES"), είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ονόματος τομέα
www.hipogeshellas.com (ο "Ιστότοπος").

2. Ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα είναι η HipoGes Ελλάς Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (¨HipoGes¨), οδός
Πανεπιστημίου 56, ΤΚ 10678 Αθήνα, με ΑΦΜ 800555530, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών.

3. Αποδοχή και ταυτοποίηση του χρήστη
Με την πρόσβαση και την περιήγηση μέσω αυτού του Ιστότοπου, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι
έχει διαβάσει και αποδεχθεί την Πολιτική Απορρήτου μας και αποδέχεται ρητά την εφαρμογή
της στην χρήση του Ιστότοπου κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του.
Η HipoGes μπορεί να προσφέρει, μέσω του Ιστότοπου, υπηρεσίες που ενδέχεται να υπόκεινται
σε συγκεκριμένους όρους, για τους οποίους οι Χρήστες θα ενημερώνονται σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση.
Ο Χρήστης πρέπει πάντα να ταυτίζεται με το προσωπικό του email.
Ο Χρήστης εγγυάται τόσο έναντι της HipoGes όσο και έναντι τρίτων, την ποιότητα των
παρεχόμενων πληροφοριών, δηλαδή, ότι τα δεδομένα και οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι
πραγματικές, αληθείς, ενημερωμένες και ανήκουν επίσης στον Χρήστη και όχι σε τρίτους. Ο
Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται και
θα διατηρεί την HipoGes αβλαβή έναντι αξιώσεων από τρίτους ή για τυχόν κυρώσεις ή ζημίες
που μπορεί να υποστεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Για τη χρήση του Ιστότοπου, ο Χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Ο παρόν Ιστότοπος
δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά ούτε απευθύνεται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε ούτε
διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους. Αν ένα παιδί έχει μοιραστεί
μαζί μας Προσωπικές Πληροφορίες, παρακαλούνται οι γονείς ή ο κηδεμόνας του να
επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαγράψουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

3. Σκοπός της επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία
για τη διαχείριση της σχέσης τους με την HipoGes; Διαχείριση οποιουδήποτε είδος
ερωτήματος, Διαχείριση της υποψηφιότητάς σας στην αντίστοιχη διαδικασία επιλογής, να
συμπεριλάβετε στην αγορά εργασίας μας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για
την επικοινωνία με τον Χρήστη στο πλαίσιο της επαγγελματικής, συμβατικής ή εμπορικής
σχέσης.

4. Νομιμοποίηση
Η νομιμότητα για την επεξεργασία είναι η συμβατική σχέση για την παροχή της ζητούμενης
υπηρεσίας, το έννομο συμφέρον για τη διατήρηση της υφιστάμενης σχέσης ή/και σε ορισμένες
περιπτώσεις (υποβολή υποψηφιότητας) η συγκατάθεση.

5. Διάρκεια
Η HipoGes θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα του Χρήστη ανάλογα με τον σκοπό
για τον οποίο συλλέχθηκαν:
• (i) Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης, θα τα
διατηρήσουμε για όσο διάστημα η σχέση παραμένει σε ισχύ. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής εκ των προτέρων, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα, με τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και και μπλοκαρισμένα με ψευδώνυμο τρόπο,
• (ii) Για τη διαχείριση των διαδικασιών επιλογής μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που
μας παρέχετε για 2 χρόνια από τη στιγμή που μας στείλατε την υποψηφιότητα σας.
• (iii) Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την αποστολή των κοινοποιήσεων
πληροφοριών που σχετίζονται με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, θα
διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.
• (iv) Όταν κάνετε μία αναζήτηση μέσω του ιστότοπού μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα
σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση και την επίλυση της αναζήτησης.

6. Διεθνής χρήση
Η χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη σε χώρα άλλη από την Ισπανία θα είναι υπό την ευθύνη
του. Ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους νόμους της
χώρας από την οποία θα έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο.

7. Επικοινωνία των δεδομένων
Η HipoGes δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι
απολύτως απαραίτητο για τη διαχείριση και τη διατήρηση της σχέσης με την HipoGes ή με την
προηγούμενη εξουσιοδότηση από τον Χρήστη. Η HipoGes έχει μια μητρική εταιρεία που
βρίσκεται εκτός Ελλάδας, στην Ισπανία (Hipoges Iberia, S.L), στην οποία μπορεί να κοινοποιεί
τα δεδομένα των χρηστών για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

8.Ασφάλεια
Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, η HipoGes έχει υιοθετήσει και θα λάβει
τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία τους και να
αποτρέψει την αλλοίωση, την απώλεια, την επεξεργασία ή/και την μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβασή τους, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία τεχνολογία, τη φύση των αποθηκευμένων
δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, συμμορφώνοντας ανά πάσα στιγμή
με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ειδικότερα, έχουν ληφθεί μέτρα για την επίτευξη βασικών στόχων ασφαλείας, όπως η
εμπιστευτικότητα (περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα), η ακεραιότητα (διατήρηση αξιόπιστων και ποιοτικών πληροφοριών) και η
διαθεσιμότητα (εγγύηση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα κατόπιν αιτήματος
εξουσιοδοτημένου χρήστη).

9. Δικαιώματα των χρηστών
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ασκούν ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή
διαγραφής δεδομένων, καθώς και να ζητούν την περιορισμένη επεξεργασία, να εναντιωθούν
σε αυτό ή να ζητούν τη φορητότητα των δεδομένων τους.
Οι χρήστες μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που δίνεται ανά πάσα στιγμή.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά θα πρέπει να στείλετε γραπτή επικοινωνία στην
HipoGes στο οποίο θα επισυνάψετε αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου σας. Μπορείτε να
στείλετε την εν λόγω επικοινωνία (α) ταχυδρομικώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
και στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρώτη ενότητα του παρόντος εγγράφου, ή (β)
στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ακόλουθη διεύθυνση:
dpo.gr@hipoges.com
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (α) μέσω ταχυδρομικής
επικοινωνίας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος

εγγράφου ή (β) στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη
διεύθυνση: dpo.gr@hipoges.com

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) για να ζητήσετε την προστασία σας ή να
υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Η σχέση μεταξύ HipoGes και του χρήστη θα διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
Οποιαδήποτε διαφορά θα υποβληθεί στα δικαστήρια της Αθήνας.

