KAYLANA LTD
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Η Kaylana Ltd διαβεβαιώνει ότι μέσα στα μέτρα συνεργασίας της με οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος θα βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679. Αυτό το κατορθώνουμε μέσα από την πλήρη εφαρμογή ενός
αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης και προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα που συλλέγουμε από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και με πλήρη σεβασμό των
δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.
Στόχος μας είναι να συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία είναι απολύτως
απαραίτητα και σύμφωνα ως προς την εξυπηρέτηση της νομικής βάσης για την οποία τα
Δεδομένα αυτά έχουν συλλεχθεί.
Στόχος μας είναι να συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία:

•
•
•
•
•
•
•

είναι σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο έχουν αρχικά συλλεχθεί
είναι μόνο τα απαραίτητα
είναι ορθά και ενημερωμένα
διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητα
προστατεύονται μέσω τις λήψης κατάλληλων και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας
αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
όπου είναι δυνατόν κατά την επεξεργασία, αντί να χρησιμοποιηθούν πραγματικά
δεδομένα, να χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση.

Επιπρόσθετα μέσα στην πολιτική Προστασίας Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων η εταιρεία
Kaylana Ltd λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων των οποίων έχει λάβει το
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων που
τους παρέχονται όπως πιο κάτω:

•
•
•

Δικαίωμα ενημέρωσης (Right to be provided with information)
Δικαίωμα πρόσβασης (Right of access)
Δικαίωμα διόρθωσης (Right to rectification)
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•
•
•
•
•

Δικαίωμα διαγραφής «Δικαίωμα στη λήθη» (Right to erasure – “right to be forgotten”)
Δικαίωμα περιορισμού (Right to restriction)
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Right to data portability)
Δικαίωμα εναντίωσης (Right to object)
Δικαίωμα αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση περιλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ (Right to object to automated decision-making, including profiling)

Δεσμευόμαστε στην πρόληψη και στην αποτροπή της κάθε πιθανής παραβίασης των
δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και στην προστασία τους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα
φυσικά πρόσωπα που μας εμπιστεύονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους να είναι
προστατευμένα. Οι βασικές αρχές του διέπουν την πολιτική της εταιρείας μας χαρακτηρίζονται
μέσα από την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια που μας διακατέχει, την διατήρηση τις
ακεραιότητας των Δεδομένων που λαμβάνουμε, αλλά και την έγκαιρη και εύκολη διαθεσιμότητα
τους στα φυσικά πρόσωπα που τους αφορούν.

Τα πιο πάνω θα εφαρμοστούν μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα σχεδιασμένο με έτσι ώστε να
καταγράφει, και να παρακολουθεί τα ΔΠΧ από την αρχή της συλλογής μέχρι και τον τελικό
αποδέκτη. Το σύστημα ελέγχεται σε συχνά χρονικά διαστήματα μέσα από τεκμηριωμένους
εσωτερικούς ελέγχους, παρέχοντας ανάδραση στην διοίκηση της Kaylana Ltd και χώρο για
βελτίωση.
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