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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της MEC sa 
 

 

Σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η MEC sa, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της 

γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται, η προστασία και το απόρρητο αυτών.  

Η MEC sa, έχοντας ως κύριο σκοπό της την λειτουργία και εκμετάλλευση του Εκθεσιακού Κέντρου MEC δια της 

παραχώρησής του σε τρίτους για την διοργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων και προς τούτο την 

κατάρτιση πάσης φύσεως Συμβάσεων, ενδεικτικά με διοργανωτές, τεχνικούς συνεργάτες, διάφορους εργολάβους, 

απαιτούμενο προσωπικό εργασίας κλπ., αλλά και για σχετικούς ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, προβαίνει σε 

σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για 

συγκεκριμένους νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών, 

διατηρεί δε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων 

σκοπών. 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία 
Η MEC sa προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με 

φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η 

ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία 

που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι. Στα Δεδομένα Προσωπικού 

Χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, βιογραφικά υποψηφίων, συμβάσεις έργου ή εργασίας, 

υποχρεωτικά δεδομένα υγείας και μισθοδοσίας βάσει νομοθεσίας, έγγραφα νομικών υποθέσεων κτλ. 

Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η MEC sa αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί 

της εγγράφως, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο 

τρόπο και ως εκ τούτου, διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί 

προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα της, π.χ. για τη διατήρηση 

της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής. Επίσης, 

αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει, όπως για 

παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισής της ενώπιον των 

δικαστηρίων. 

Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
Η MEC sa ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

οποίες θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της MEC sa, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και 

μόνο για τους αναφερόμενους στην παράγραφο «Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σκοπούς. Κατά τη 

διαβίβαση των δεδομένων, η MEC sa λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό 

επίπεδο ασφαλείας. 

Η MEC sa δεσμεύεται ότι οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι 

σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών 

προσώπων που αφορούν. 

Ασφάλεια δεδομένων 
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για τη MEC sa, η οποία, προστατεύει τα 

δεδομένα σας που αποθηκεύει, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή 

κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Οι υπάλληλοι της MEC sa, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα 

δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των 

δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα 

επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας. 

Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη 

συγκατάθεση σας για την επεξεργασία τους για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορείτε όμως, ανά πάσα στιγμή, να 

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι ενδεικτικά την 

πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή 

των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους κτλ. 

Η MEC sa διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων 

σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας.  

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τη MEC sa και ειδικότερα με τον κο Χρήστο Τάχο, Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας, 

είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210.60.41.410, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@mec.gr. 

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε 

καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 


