
 

 

 
 

ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 

Ενθμζρωςθ για τθν Επεξεργαςία Προςωπικών Δεδομζνων 

 
1. Ειςαγωγι  

Θα κζλαμε να ςασ διαβεβαιϊςουμε ότι για τθν εταιρεία με τθν επωνυμία «CARDLINK 

ΙΔΡΤΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «CARDLINK ΟΝΕ  

Α.Ε, εφεξισ καλοφμενθ «Cardlink One», θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 

των πελατϊν μασ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα 

κατάλλθλα μζτρα για να προςτατζψουμε τα προςωπικά δεδομζνα που 

επεξεργαηόμαςτε και να διαςφαλίςουμε ότι θ επεξεργαςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων πραγματοποιείται πάντοτε ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ που τίκενται 

από το νομικό πλαίςιο, τόςο από τθν ίδια τθν εταιρεία, όςο και από τρίτουσ που 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ.  

 
2. Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ – Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) 

Η εταιρεία Cardlink One με ζδρα ςτο Διμο Ηρακλείου Αττικισ, Οδόσ Μαρίνου Αντφπα 

41-15, Σ.Κ. 14121, με αρικμό ΓΕΜΗ 132017001000, Α.Φ.Μ 800610001 ,email: 

one@cardlink.gr, τθλ: 2111069669, website: https://one.cardlink.gr, ενθμερϊνει ότι, 

για ςκοποφσ άςκθςθσ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων τθσ, προβαίνει ςε 

επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων των πελατϊν τθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

εκνικι νομοκεςία και τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό 2016/679 για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 

Προςταςία Δεδομζνων, εφεξισ «Κανονιςμόσ») όπωσ ιςχφει.  

Για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 

επικοινωνιςτε απευκείασ με τον Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO), email: 

dpo@cardlink.gr, τθλζφωνο: 211 106 9711. 

 

3. Δεδομζνα που ςυλλζγουμε, ςκοπόσ επεξεργαςίασ και νόμιμοι λόγοι 

επεξεργαςίασ 

3.1 Σα προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε, τα 

επεξεργαηόμαςτε μόνο όταν ζχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Δεδομζνα που 

ςυλλζγουμε: 

Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ, θ Cardlink One μπορεί να ςυλλζξει δεδομζνα, 

όπωσ: 

 όνομα ι επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-mail, ΑΦΜ, ςτοιχεία 

ταυτότθτασ, ςτοιχεία νόμιμου εκπροςϊπου, ςτοιχεία διαβατθρίου, ςχόλια 

και παρατθριςεισ ςασ,  



 

 

 ςτοιχεία για τα μζςα πλθρωμϊν, ενδεικτικά αρικμοφσ καρτϊν, αρικμοφσ 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν - IBAN, ςτοιχεία ςυνεργαηόμενθσ τράπεηασ κ.α.,  

 ςτοιχεία ςυναλλαγϊν, όπωσ νόμιςμα ςυναλλαγισ, κατάςταςθ πλθρωμισ 

κ.α.    

 Δεδομζνα από τθ χριςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μασ (π.χ. αναγνωριςτικά 

cookies,) ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ αυτϊν.  

 και άλλεσ πλθροφορίεσ μόνο εφόςον ηθτοφνται και υποβάλλονται 

οικειοκελϊσ από εςάσ ανά υπθρεςία ι βάςει κάποιων λειτουργιϊν που 

παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ ι μζςω των διαδικτυακϊν τόπων μασ.  

 

Επιπλζον, θ Cardlink One, δφναται να ςυλλζγει δεδομζνα από άλλεσ πθγζσ για τουσ 

ςκοποφσ διαςφάλιςθσ των εννόμων ςυμφερόντων τθσ αναφορικά με τθν 

προςταςία τθσ αξιοπιςτίασ των ςυναλλαγϊν και για τθ λιψθ κατάλλθλων 

προςυμβατικϊν μζτρων με υποψιφιουσ πελάτεσ, όπωσ ενδεικτικά: 

 Δεδομζνα ακζτθςθσ των οικονομικϊν ςασ υποχρεϊςεων όπωσ ενδεικτικά και 

κατά περίπτωςθ ακάλυπτεσ επιταγζσ, απλιρωτεσ (κατά τθ λιξθ τουσ) 

ςυναλλαγματικζσ και γραμμάτια ςε διαταγι, καταγγελίεσ ςυμβάςεων πάςθσ 

φφςθσ χορθγιςεων δανείων, κ.α.   

 Δεδομζνα εταιρειϊν από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ 

 

Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που επεξεργάηεται θ Cardlink One τθροφνται 

ςε ζγγραφθ μορφι ι/και με θλεκτρονικά μζςα.  

 

Επιςθμαίνουμε ότι αναφορικά με τα προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε 

απευκείασ από εςάσ ωσ πελάτεσ, οφείλετε να μασ ενθμερϊνετε για κάκε μεταβολι 

των δεδομζνων που ςασ αφοροφν χωρίσ κακυςτζρθςθ, κακϊσ και να 

ανταποκρίνεςτε ςε κάκε αίτθμά μασ για επικαιροποίθςθ, άλλωσ θ Cardlink One 

δικαιοφται να τα αναηθτιςει με κάκε νόμιμο τρόπο. 

 

3.2 κοποί επεξεργαςίασ και Νόμιμοι λόγοι επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ 

δεδομζνων:  

  

(α) θ παροχι των υπθρεςιϊν που μασ ανακζτετε και επικυμείτε να λάβετε από εμάσ, 

όπωσ: 

 θ ζκδοςθ μζςων πλθρωμισ και/ι θ αποδοχι πράξεων πλθρωμισ.  

 οι υπθρεςίεσ εμβαςμάτων 

 οι υπθρεςίεσ εκκίνθςθσ πλθρωμισ 

 οι υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν λογαριαςμοφ 

Νόμιμοσ λόγοσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι θ εκτζλεςθ τθσ 



 

 

ςφμβαςθσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν ι για τθν ολοκλιρωςθ των 

ενεργειϊν που απαιτοφνται κατά το προςυμβατικό ςτάδιο. 

  

(β) θ διαφφλαξθ και προςταςία των εννόμων ςυμφερόντων, τόςο των δικϊν ςασ όςο 

και των δικϊν μασ:  

 για τθν προςταςία τθσ αξιοπιςτίασ των ςυναλλαγϊν αλλά και τθσ αςφάλειασ 

των ςυναλλαγϊν.  

 για να κεμελιϊςουμε τισ νομικζσ μασ αξιϊςεισ και να διεκδικιςουμε τισ 

απαιτιςεισ μασ. 

 για τθ διενζργεια ερευνϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν μασ, 

προκειμζνου να τισ βελτιϊνουμε διαρκϊσ και να ανταποκρινόμαςτε πλιρωσ 

ςτισ ανάγκεσ ςασ.  

 

(γ) θ ςυμμόρφωςθ με υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από το νόμο, όπωσ : 

 θ  εργατικι και φορολογικι νομοκεςία,  

 θ νομοκεςία για τα ςυςτιματα πλθρωμϊν και τα ιδρφματα πλθρωμϊν.  

 θ νομοκεςία για τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 

όπωσ ζχει περαιτζρω εξειδικευτεί το πλαίςιο με τον Ν. 4557/2018. 

 

(δ) θ ςυγκατάκεςθ που παρζχετε υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ που κζτει το 

νομικό πλαίςιο, προκειμζνου να λαμβάνετε ενθμερϊςεισ για προϊόντα, υπθρεςίεσ, 

προςφορζσ κλπ. τθσ εταιρείασ, ι και τρίτων ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν, οι οποίεσ 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά πλαίςιο.   

 

(ε) θ αναγκαιότθτα επεξεργαςίασ των δεδομζνων ςασ ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ 

κακικοντοσ που εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, όπωσ για παράδειγμα κατά 

τθν εκτζλεςθ ειςαγγελικισ παραγγελίασ, 

 

4. Ποφ διαβιβάηουμε τα δεδομζνα  

Η Cardlink One διαβιβάηει προςωπικά δεδομζνα ςε τρίτουσ, ςτουσ οποίουσ θ εταιρεία 

ανακζτει τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων για λογαριαςμό τθσ. Ειδικότερα, θ 

Cardlink One διαβιβάηει δεδομζνα ςε εταιρείεσ που τθσ παρζχουν ςυςτιματα και 

υπθρεςίεσ τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν Cardlink One, ϊςτε να παρζχει τισ 

υπθρεςίεσ τθσ ςε εςάσ και άλλουσ πελάτεσ τθσ αλλά και ςτισ ςυνεργαηόμενεσ 

τράπεηεσ. Οι εταιρείεσ αυτζσ παρζχουν ςτθν Cardlink One ςυςτιματα επεξεργαςίασ 

ςυναλλαγϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ ςχετικοφ με τισ υπθρεςίεσ μασ κακϊσ και 

βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ.  

 



 

 

Επιπλζον, τα  δεδομζνα διαβιβάηονται και ςε άλλεσ ςυνεργαηόμενεσ τρίτεσ εταιρείεσ 

με ςκοπό τθν αποςτολι διαφθμιςτικοφ υλικοφ και ενθμζρωςθσ για προϊόντα, 

υπθρεςίεσ και προςφορζσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει παραςχεκεί ςυγκατάκεςθ. 

 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Cardlink One παραμζνει υπεφκυνθ για τθν επεξεργαςία των 

προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, ορίηει τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ επεξεργαςίασ και 

υπογράφει ειδικι ςφμβαςθ με τουσ τρίτουσ ςτουσ οποίουσ ανακζτει εκτζλεςθ 

δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι θ επεξεργαςία 

διενεργείται ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο και ότι κάκε φυςικό πρόςωπο 

μπορεί ελεφκερα και ανεμπόδιςτα να αςκιςει τα δικαιϊματα που του απονζμει το 

νομικό πλαίςιο.  

Η Cardlink One ενδζχεται να κοινοποιιςει τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, δικθγόρουσ, δικθγορικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ ςυμβοφλων, 

εταιρείεσ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν προκειμζνου να διεκπεραιϊςουν και να 

διευκετιςουν κάκε κρίςιμθ υπόκεςθ. Επιπλζον, θ Cardlink One μπορεί να μοιραςτεί 

τισ πλθροφορίεσ ςασ με ςχετικζσ υπθρεςίεσ, όργανα επιβολισ του νόμου και άλλα 

τρίτα μζρθ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τουσ και όπου ο νόμοσ το 

επιτρζπει. 

 

5. Διαβίβαςθ των προςωπικών ςασ δεδομζνων ςε τρίτεσ χώρεσ  
ασ ενθμερϊνουμε ότι ενδζχεται να διαβιβάςουμε τα ςτοιχεία ςασ εντόσ και εκτόσ 

Ε.Ε. με ςκοπό τθν καλφτερθ παροχι των υπθρεςιϊν μασ προσ εςάσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

που τρίτεσ εταιρείεσ που μασ παρζχουν ςυςτιματα ι υπθρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ 

ι παρζχουν τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ςτθν Cardlink One από τρίτεσ χϊρεσ. ε όλεσ αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, θ  Cardlink One ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθ 

διαβίβαςθ των δεδομζνων και λαμβάνει τα απαραίτθτα ςυμβατικά μζτρα ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ επαρκισ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

6. Χρονικό Διάςτθμα Αποκικευςθσ  

Η Cardlink One  διατθρεί τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για όςο χρονικό διάςτθμα 

απαιτείται, ανάλογα με το ςκοπό που επιδιϊκεται. Ειδικότερα, το χρονικό διάςτθμα 

αποκικευςθσ των δεδομζνων αποφαςίηεται με βάςθ τα παρακάτω ειδικότερα 

κριτιρια ανάλογα με τθν περίπτωςθ: 

 

Όταν θ επεξεργαςία επιβάλλεται ωσ υποχρζωςθ από διατάξεισ του ιςχφοντοσ νομικοφ 

πλαιςίου, τα προςωπικά ςασ δεδομζνα κα αποκθκεφονται για όςο χρονικό διάςτθμα 

επιβάλλουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 

Όταν θ επεξεργαςία εκτελείται με βάςθ ςφμβαςθ, τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

αποκθκεφονται για όςο χρονικό διάςτθμα είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ τθσ 



 

 

ςφμβαςθσ και για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που ζχετε ηθτιςει, αλλά και για τθ 

κεμελίωςθ, άςκθςθ, ι/και υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων με βάςθ τθ ςφμβαςθ. Η 

Cardlink One κα διατθριςει τα δεδομζνα του λογαριαςμοφ ςασ για όςο διάςτθμα τον 

διατθρείτε και δεν ζχετε ηθτιςει τθν διαγραφι του. Ενδζχεται να διατθριςουμε 

κάποιεσ από τισ πλθροφορίεσ ςασ, όπωσ απαιτείται, ακόμα και μετά τθ λιξθ του 

λογαριαςμοφ ςασ ι ακόμα κι αν δεν χρειάηεται πλζον να ςασ παρζχουμε υπθρεςίεσ, 

εφόςον αυτό είναι αναγκαίο ι απαιτείται για τθν ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 

νομοκεςίασ, τθν επίλυςθ διαφορϊν ι  τθν πρόλθψθ τθσ απάτθσ ι τθσ κατάχρθςθσ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Για τθν ςυμμόρφωςθ με το κανονιςτικό πλαίςιο περί πρόλθψθσ, εντοπιςμοφ και 

διερεφνθςθσ ενδεχόμενθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

ι χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, τα ζγγραφα και οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ δζουςασ επιμζλειασ, τα 

πρωτότυπα/αντίγραφα παραςτατικϊν για τον προςδιοριςμό των ςυναλλαγϊν και 

οποιαδιποτε ςτοιχεία απαιτοφνται προσ τον ανωτζρω ςκοπό, φυλάςςονται ςε ζντυπθ 

ι θλεκτρονικι μορφι για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν μετά το τζλοσ τθσ 

επιχειρθματικισ ςχζςθσ με τον πελάτθ ι τθν θμερομθνία τθσ περιςταςιακισ 

ςυναλλαγισ.  

Για τουσ ςκοποφσ προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν (marketing activities), τα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα τθροφνται μζχρι τθν ανάκλθςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ ςασ. 

Αυτό μπορεί να πραγματοποιθκεί από εςάσ οποιαδιποτε ςτιγμι. Η ανάκλθςθ τθσ 

ςυγκατάκεςισ δεν κίγει τθ νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ που βαςίςτθκε ςτθ 

ςυγκατάκεςθ κατά το χρονικό διάςτθμα πριν τθν ανάκλθςι τθσ.  

 

Για να ανακαλζςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ απευκυνκείτε ςτον Τπεφκυνο Προςταςίασ 

Δεδομζνων (DPO) τθσ Cardlink One ςτα ακόλουκα ςτοιχεία επικοινωνίασ,  Email: 

dpo@cardlink.gr, τθλζφωνο: 211 106 9711 Μπορείτε επίςθσ να χρθςιμοποιιςετε τισ 

επιλογζσ απεγγραφισ, ακολουκϊντασ (κάνοντασ click) ςτον αντίςτοιχο ςφνδεςμο 

(link), που υπάρχει ςτισ θλεκτρονικζσ μασ επικοινωνίεσ. 

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματα ςασ ςε ςχζςθ με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

Κάκε φυςικό πρόςωπο τα δεδομζνα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργαςίασ από 

τθν Cardlink One   απολαμβάνει τα ακόλουκα δικαιϊματα:  

 

Δικαίωμα πρόςβαςθσ:  

Ζχετε δικαίωμα να ζχετε επίγνωςθ και να επαλθκεφετε τθ νομιμότθτα τθσ 

επεξεργαςίασ. Ζτςι λοιπόν, ζχετε δικαίωμα να ζχετε πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και να 

λάβετε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επεξεργαςία τουσ.  

 



 

 

Δικαίωμα διόρκωςθσ:  

Ζχετε δικαίωμα να μελετιςετε, να διορκϊςετε, να επικαιροποιιςετε ι να 

τροποποιιςετε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ερχόμενοι ςε επαφι με τον Τπεφκυνο 

Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) ςτα παραπάνω ςτοιχεία επικοινωνίασ.  

 

Δικαίωμα διαγραφισ: 

Ζχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτθμα διαγραφισ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων 

όταν τα επεξεργαηόμαςτε με βάςθ τθν ςυγκατάκεςι ςασ ι με προκειμζνου να 

προςτατεφςουμε τα ζννομα ςυμφζροντα μασ. ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ 

(όπωσ ενδεικτικά όταν υπάρχει ςφμβαςθ, υποχρζωςθ επεξεργαςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων που επιβάλλεται από το νόμο, δθμόςιο ςυμφζρον), το εν λόγω δικαίωμα 

υπόκειται ςε ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ ι δεν υφίςταται ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ. 

 

Δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ: 

Ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ 

δεδομζνων ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: (α) όταν αμφιςβθτείται τθν ακρίβεια των 

προςωπικϊν δεδομζνων και μζχρι να γίνει επαλικευςθ, (β) όταν αντιτίκεςτε ςτθ 

διαγραφι προςωπικϊν δεδομζνων και ηθτάτε αντί διαγραφισ τον περιοριςμό χριςθσ 

αυτϊν, (γ) όταν τα προςωπικά δεδομζνα δεν χρειάηονται για τουσ ςκοποφσ 

επεξεργαςίασ, ςασ είναι ωςτόςο απαραίτθτα για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ, υποςτιριξθ 

νομικϊν αξιϊςεων, και (δ) όταν εναντιϊνεςτε ςτθν επεξεργαςία και μζχρι να γίνει 

επαλικευςθ ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μασ αφοροφν και υπεριςχφουν των 

λόγων για τουσ οποίουσ εναντιϊνεςτε ςτθν επεξεργαςία. 

 

Δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία:  

Ζχετε δικαίωμα να εναντιωκείτε ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν 

ςασ δεδομζνων ςτισ περιπτϊςεισ που, όπωσ περιγράφεται παραπάνω, αυτι είναι 

απαραίτθτθ για ςκοποφσ εννόμων ςυμφερόντων που επιδιϊκουμε ωσ υπεφκυνοι 

επεξεργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν επεξεργαςία για ςκοποφσ απευκείασ εμπορικισ 

προϊκθςθσ και κατάρτιςθσ καταναλωτικοφ προφίλ. 

 

Δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα: 

Ζχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίσ χρζωςθ τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε μορφι που 

κα ςασ επιτρζπει να ζχετε πρόςβαςθ ςε αυτά, να τα χρθςιμοποιιςετε και να τα 

επεξεργαςτείτε με τισ κοινϊσ διαδεδομζνεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ. Επίςθσ, ζχετε 

δικαίωμα να μασ ηθτιςετε, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάςουμε τα 

δεδομζνα και απευκείασ ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Σο δικαίωμα ςασ αυτό 

υπάρχει για τα δεδομζνα που μασ ζχετε παράςχει εςείσ και θ επεξεργαςία τουσ 



 

 

διενεργείται με αυτοματοποιθμζνα μζςα με βάςθ τθσ ςυγκατάκεςι ςασ ι ςε 

εκτζλεςθ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

Για να αςκιςετε οποιοδιποτε από τα παραπάνω δικαιϊματά ςασ μπορείτε να 

απευκφνεςτε ςτον Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO), email: dpo@cardlink.gr, 

τθλζφωνο: 2111069711 

 

Δικαίωμα καταγγελίασ ςτθν ΑΠΔΠΧ 

Ζχετε δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων 

Προςωπικοφ Χαρακτιρα (www.dpa.gr): Σθλεφωνικό Κζντρο: +30 210 6475600, Fax: 

+30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: contact@dpa.gr 

 

Αςφάλεια Προςωπικών Δεδομζνων 

Η Cardlink One εφαρμόηει κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα με ςτόχο τθν 

αςφαλι επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων και τθν αποτροπι τυχαίασ 

απϊλειασ ι καταςτροφισ και μθ εξουςιοδοτθμζνθσ ι/και παράνομθσ πρόςβαςθσ ςε 

αυτά, χριςθσ, τροποποίθςθσ ι αποκάλυψισ τουσ. ε κάκε περίπτωςθ, ο τρόποσ 

λειτουργίασ του διαδικτφου και το γεγονόσ ότι είναι ελεφκερο ςτον οποιονδιποτε δεν 

επιτρζπει να παραςχεκοφν εγγυιςεισ ότι μθ εξουςιοδοτθμζνα τρίτα πρόςωπα δεν κα 

αποκτιςουν ποτζ τθ δυνατότθτα να παραβιάςουν τα εφαρμοηόμενα τεχνικά και 

οργανωτικά μζτρα, αποκτϊντασ πρόςβαςθ και προβαίνοντασ ενδεχομζνωσ ςε χριςθ 

προςωπικϊν δεδομζνων για μθ εξουςιοδοτθμζνουσ ι/και ακζμιτουσ ςκοποφσ.   
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