ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ – SUN CHEMICAL - EMEA

1.

Εισαγωγή και Περίληψη

1.1.

Η Sun Chemical και οι εταιρείες του ομίλου της, δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων
και του απορρήτου, θεμελιώνοντας ένα παγκόσμιο πρόγραμμα προστασίας δεδομένων,
προκειμένου να υποστηρίξουμε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων
και απορρήτου και τα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της και των
επιμέρους πολιτικών (συλλογικά η "Πολιτική"), παρέχει ένα γενικό πλαίσιο και καθορίζει τις γενικές
απαιτήσεις για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα με τρόπο που
συμμορφώνεται, είναι δίκαιος, νόμιμος, διαφανής και ασφαλής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον, οι τοπικές πολιτικές και διαδικασίες ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένα θέματα.

1.2.

Η παρούσα πολιτική ευθυγραμμίζεται με (και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει) τις απαιτήσεις
των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, ιδιαίτερα των οδηγιών της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ("GDPR") που θα ισχύει από
τις 25 Μαΐου 2018 (αντικαθιστώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ και τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες). Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί ενδέχεται να είναι πιο περιοριστικοί από την
παρούσα Πολιτική, όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να ακολουθούνται οι πιο περιοριστικοί κανόνες κατά
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτή τη δικαιοδοσία. Οι τοπικές προσθήκες, όπου
ισχύουν, μπορεί να εκδίδονται κατά διαστήματα, καθορίζοντας πιο συγκεκριμένους κανόνες που
υπερισχύουν της παρούσας Πολιτικής σε περίπτωση ασυμφωνίας. Η σχετική εταιρεία Sun Chemical
αναμένεται να τηρήσει τόσο την παρούσα Πολιτική όσο και οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική, εάν
υφίσταται, η οποία ισχύει για στη δικαιοδοσία της.

2.

Ορισμοί
"Ελεγκτής" είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο
οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων.
"Υποκείμενο των δεδομένων" είναι ένα προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, στο
οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα. Παραδείγματα υποκειμένων δεδομένων μπορεί να
περιλαμβάνουν τους υπαλλήλους μας (i) και τα μέλη των οικογενειών τους, (ii) τους προσωρινά
απασχολούμενους, (iii) τους υποψηφίους που αναζητούν εργασία στην Sun Chemical, (iv) το
προσωπικό των προμηθευτών και των πελατών μας, (v) επισκέπτες των κτιρίων μας, και (vi) χρήστες
των ιστοτόπων.
Ως "Προσωπικά Δεδομένα" νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει
ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ("Υποκείμενο Δεδομένων"), ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά
σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένα

ηλεκτρονικός αναγνωριστικός κωδικός ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τη
φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του
φυσικού προσώπου.
Ως "Παραβίαση προσωπικών δεδομένων" νοείται κάθε παραβίαση της ασφάλειας που καταλήγει
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή που διαφορετικά
υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Ως "επεξεργασία" νοείται η εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή σειράς πράξεων που
πραγματοποιούνται σε Προσωπικά Δεδομένα ή σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, με ή χωρίς
αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δόμηση, η αποθήκευση, η
προσαρμογή ή η τροποποίηση, ανάκτηση, αξιοποίηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης,
διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
Ως "Επεξεργαστής" νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος
φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Ως "Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων" νοούνται τα προσωπικά δεδομένα που
αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, η επεξεργασία γενετικών ή
βιομετρικών δεδομένων με σκοπό τον μοναδικό εντοπισμό φυσικών προσώπων, δεδομένα σχετικά
με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου ή τον σεξουαλικό
προσανατολισμό. Παρόμοιοι ή ακόμη πιο αυστηροί κανόνες μπορούν να ισχύουν για τα προσωπικά
δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις και αριθμούς ταυτότητας.
Ως "Sun Chemical" θα νοείται η Sun Chemical Group Coöperatief U.A. και κάθε μία από τις
συνδεδεμένες εταιρείες της. Ως “Εταιρεία Sun Chemical” θα νοείται μια μεμονωμένη συνδεδεμένη
εταιρεία με την Sun Chemical. Ως “Περιοχή της Sun Chemical” θα νοείται μια καθορισμένη περιοχή
της Sun Chemical.
Η Sun Chemical Group Coöperatief U.A., η Sun Chemical Corporation, και οι σχετικές τοπικές
εταιρείες στην ΕΕ της Sun Chemical θα είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των εταρειών στην ΕΕ της Sun Chemical.

3.

Κεντρική και Τοπική Επεξεργασία

3.1.

Όλες οι εταιρείες Sun Chemical θα επεξεργαστούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς
τους σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, όντας παγκόσμιος οργανισμός, πολλές από τις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν (καθώς και αποδοτικά) με την
επεξεργασία ή/και την ενοποίηση πληροφοριών για τα υποκείμενα των δεδομένων, σε συγκεκριμένες
ή κεντρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και σε συστήματα που βρίσκονται σε διάφορες εγκαταστάσεις
παγκοσμίως. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μοιράζονται επίσης με άλλα συστήματα και βάσεις
δεδομένων που φιλοξενούνται από και/ή για λογαριασμό της Sun Chemical. Ωστόσο, κάθε εταιρεία
του ομίλου Sun Chemical, και τα εν λόγω άλλα συστήματα μας και οι βάσεις δεδομένων μας θα
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συλλέγουν, θα λαμβάνουν, θα χρησιμοποιούν, θα μοιράζονται ή θα επεξεργάζονται με άλλο τρόπο
τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, την παρούσα πολιτική,
συμπληρωματικές πολιτικές (στο βαθμό που ισχύουν) και οποιαδήποτε ισχύουσα ειδική τοπική
πολιτική για μια εταιρεία της Sun Chemical (όπως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία).

4.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας και ομάδες επικοινωνίας απορρήτου δεδομένων

4.1.

Οι εταιρίες της Sun Chemical θα είναι οι υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων. Για συγκεκριμένες περιφερειακές και παγκόσμιες δραστηριότητες επεξεργασίας, οι
εταιρείες Sun Chemical, Sun Chemical Regional και Sun Chemical Global θα είναι οι ελεγκτές
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

4.2.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις, καταγγελίες ή επιθυμεί να ασκήσει τα
δικαιώματά του, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα επικοινωνίας
απορρήτου δεδομένων στην περιοχή του. Η Sun Chemical θα προσπαθήσει καλή τη πίστει να
απαντήσει σε κάθε ερώτηση, να διερευνήσει κάθε καταγγελία και να απαντήσει εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Η Sun Chemical θα ασχοληθεί με κάθε καταγγελία με δίκαιο, αμερόληπτο
τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις. Κανένα υποκείμενο δεδομένων δεν θα στοχοποιηθεί ή αντιμετωπιστεί
με προκατάληψη άμεσα ή έμεσα εξαιτίας της υποβολής καταγγελίας.

5.

Αρχές απορρήτου

5.1.

Η Sun Chemical και όποιος ενεργεί εξ ονόματός της πρέπει πάντα να ενεργεί σύμφωνα με τις
ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων και να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους απορρήτου πριν
από τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, αποκάλυψη ή με άλλο τρόπο επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, όπως σε ένα νέο σύστημα ή ως μέρος ενός έργου.
a. Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια: Η Sun Chemical επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
μόνο όταν υφίσταται νομική βάση, ενεργεί δίκαια και παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
b. Περιορισμός σκοπού: Η Sun Chemical συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι σχετικά
και απαραίτητα για συγκεκριμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό και επεξεργάζεται τα προσωπικά
δεδομένα μόνο με τρόπο συμβατό με το σκοπό(ούς) για τους οποίους συλλέγονται.
c. Αναλογικότητα/Ελαχιστοποίηση Δεδομένων: Η Sun Chemical θα επεξεργάζεται μόνο
προσωπικά δεδομένα που είναι επαρκή, συναφή, αναγκαία και δεν είναι υπερβολικά για το
σκοπό για τον οποίο επεξεργάζονται.
d. Ακρίβεια: Η Sun Chemical διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα,
όπως είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο επεξεργάζονται.
e. Λογοδοσία: Η Sun Chemical θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ώστε η να αποδείξει ότι η
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες αρχές
προστασίας δεδομένων.
f.

Ασφάλεια: Η Sun Chemical επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που εξασφαλίζει
την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας
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από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή
ζημιά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

6.

Ειδοποίηση, Συναίνεση και Δικαιώματα Υποκείμενων Δεδομένων

6.1.

Κατά τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από το Υποκείμενο Δεδομένων ή από τρίτους, η Sun
Chemical θα παρέχει μια ειδοποίηση απορρήτου στο Υποκείμενο Δεδομένων, σύμφωνα με τα Άρθρα
12 έως 14 του GDPR. Ανάλογα με το πλαίσιο και την περίπτωση, θα περιλαμβάνονται διαφορετικές
πληροφορίες στην ειδοποίηση.

6.2.

Η Sun Chemical παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων κατάλληλη πρόσβαση στα προσωπικά
δεδομένα σχετικά με αυτά και θα διευκολύνει τα υποκείμενα δεδομένων να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους για διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων.

7.

Εμπιστευτικότητα, ασφάλεια δεδομένων και ειδοποίηση παραβίασης

7.1.

Η Sun Chemical θα εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την
επαρκή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά.

7.2.

Σε περίπτωση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, η Sun Chemical θα ειδοποιήσει την αρμόδια
εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, το αργότερο 72 ώρες μετά
την ενημέρωσή της. Επιπλέον, η Sun Chemical μπορεί επίσης να παρέχει ειδοποίηση για παραβίαση
προσωπικών δεδομένων στα υποκείμενα δεδομένων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα
ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί, εάν η Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων τους.

8.

Διατήρηση δεδομένων

8.1.

Η Sun Chemical θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση
των υποκειμένων δεδομένων μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, για τους σκοπούς για τους
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όπως απαιτείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, όποιο
διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η Sun Chemical θα απορρίψει (ή θα διατηρήσει μόνο σε ανώνυμη ή σε
μορφή που δε μπορεί να γίνει ταυτοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό) τα Προσωπικά Δεδομένα
που δεν απαιτούνται πλέον, με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από
τις περιπτώσεις που χρειάζονται (i) για την υπεράσπιση σε νομικές αιτήσεις, (ii) όταν υπάρχουν
επιβεβλημένες (νομικές ή συμβατικές) υποχρεώσεις διατήρησης ή αρχειοθέτησης που απαιτούν
μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, ή (iii) Τα Προσωπικά Δεδομένα θα επεξεργάζονται αποκλειστικά
για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς
σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων.
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9.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

9.1.

Η Sun Chemical θα διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό τις κατάλληλες συνθήκες,
θα ενημερώσει σχετικά τα υποκείμενα δεδομένων και θα θέσει σε εφαρμογή μέτρα για τη διασφάλιση
των Προσωπικών Δεδομένων.

9.2.

Η Sun Chemical θα διεξάγει διεθνείς μεταφορές προσωπικών δεδομένων (ενδοεταιρικά, εσο-εταιρικά
ή διαφορετικά) εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
της Ελβετίας μόνο όταν (α) η μεταφορά είναι σύμφωνη με τους νόμους της δικαιοδοσίας του
μεταβιβάζοντος, και (β) ο μεταβιβάζων έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας
στη δικαιοδοσία του παραλήπτη ή έχουν υλοποιηθεί επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο μεταβιβάζων είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση της
επάρκειας και, εάν χρειαστεί, θα απαιτήσει από τον αποδέκτη να λάβει μέτρα προστασίας, παρόμοια
με εκείνα που διέπουν την πολιτική και τη δικαιοδοσία του μεταβιβάζοντος.

10.

Αλλαγές

10.1. Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, η Sun Chemical μπορεί να αναθεωρήσει, να
τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την παρούσα Πολιτική, κατά την κρίση της, ανά πάσα στιγμή ή ανά
διαστήματα. Τα υποκείμενα δεδομένων καλούνται να ελέγχουν περιοδικά για να είναι σίγουρα ότι
γνωρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες
νόμους, οποιοδήποτε Υποκείμενο Δεδομένων το οποίο επιτρέπει στην Sun Chemical να είναι
Ελεγκτής ή/και ο Επεξεργαστής των Προσωπικών Δεδομένων του, συμφωνεί να δεσμεύεται από την
τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής.
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