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Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι o Συνεταιρισμός ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ελληνική σε ποσοστό
100% ασφαλιστική επιχείρηση του Ν. 4364/2016, εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Βουλής αρ. 7 Τ.Κ. 10562τηλ.2103217801 με ΑΦΜ 096002793 (εφεξής «Συνεταιρισμός»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα
επεξεργασθεί προσωπικά σας δεδομένα ως μελών του και αφορούν σε ονομαστικά στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο & ηλεκτρονική διεύθυνση email) αλλά και ιδιότητα (ενδεικτικά: μέλος-συνεταίρος, υποψήφιος σε εκλογές) (Κατηγορίες Δεδομένων).
Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η ομαλή και σύννομη διεξαγωγή των προβλεπόμενων στο
Καταστατικό του Συνεταιρισμού αρχαιρεσιών του τρέχοντος έτους και εκλογής οργάνων Διοίκησης &
Εκπροσώπησης με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα. Στις περιπτώσεις των μελών που θα ψηφίσουν
ηλεκτρονικά, η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών τους δεδομένων θα γίνει επιπρόσθετα με σκοπό
την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω πληροφοριακού συστήματος, την
τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης καθώς και την ασφάλεια της υπηρεσίας.
Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης για την ορθή διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ) καθώς και η ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος
του Συνεταιρισμού (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην απρόσκοπτη συνέχιση των
εργασιών του μέσω της απαιτούμενης από το Νόμο νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης αυτού
εσωτερικά αλλά και προς τρίτους.
Διαβίβαση σε τρίτους των προαναφερθέντων Δεδομένων των μελών του Συνεταιρισμού θα γίνει εντός
Ελλάδας ενδεικτικά στις αρμόδιες δικαστικές και εποπτικές αρχές (ΤτΕ), ΓΕΜΗ. Περαιτέρω, τα ως άνω
Δεδομένα θα διαβιβασθούν και προς τρίτο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο οποίος θα
δεσμευθεί συμβατικά προς το Συνεταιρισμό κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 28 ΓΚΠΔ ως εκτελών την
επεξεργασία των δεδομένων, ώστε να επεξεργασθεί αυτά μόνο για τους προαναφερόμενους εδώ
σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ανωτέρω
σκοπών επεξεργασίας. Τα πλήρη στοιχεία του τρίτου αυτού παρόχου θα λάβετε το αργότερο με την
αποστολή του απαραίτητου υλικού για την συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα
προαναφερθέντα Δεδομένα των μελών του Συνεταιρισμού θα διαβιβασθούν επίσης στα μέλη που θα
υποβάλουν υποψηφιότητα, αποκλειστικά προς το σκοπό της επικοινωνίας ενόψει των αρχαιρεσιών, ενώ
η χρήση τους για άλλο σκοπό ή από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται.
Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας
καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την νομιμοποίηση των οργάνων
διοίκησης του Συνεταιρισμού.
Δικαιούστε οποτεδήποτε να απευθυνθείτε στο Συνεταιρισμό εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@genpan.gr για να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε αντίγραφα αυτών, καθώς
και για να ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας,
όπως ορίζεται στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο -αίτηση που
θα βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού https://www.genikipanelladiki.gr/
Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας
μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- www.dpa.gr, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

