
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» με διακριτικό τίτλο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας και 
αριθμός 23Α, με Α.Φ.Μ. 999642840 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και διατηρεί μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής (εφεξής “Η Εταιρεία”)  τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σας, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων. 
 
Νομική Βάση Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση των 
Υποκειμένων των δεδομένων.  
 
Δεδομένα τα οποία συλλέγονται και Σκοποί Επεξεργασίας:  
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς περιλαμβάνουν τα δεδομένα 
τα οποία συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας της 
Ιστοσελίδας [https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras/kentriki/] και ειδικότερα: 
 

● Όνομα και επίθετο 
● Τηλέφωνο 
● Email 
● Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στο πεδίο ελεύθερου 

κειμένου ή στο αρχείο το οποίο τυχόν επισυνάπτεται 
 
Η “Εταιρεία”, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σας για τους εξής σκοπούς: 
 

● για την επικοινωνία στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων της “Εταιρείας” αναφορικά με το έργο της 

 
Αποδέκτες των δεδομένων: Η “Εταιρεία” δεν θα κοινοποιεί τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτους, πέραν των εξωτερικών συνεργατών της “Εταιρείας” που εκτελούν 
επεξεργασία για λογαριασμό της, με τους οποίους συνδέεται συμβατικά.  
 
Χρόνοι Τήρησης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την “Εταιρεία” για 
εξήντα (60) ημέρες. 
 
Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα διεξάγεται 
εντός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τυχόν διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς ρυθμίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 44 ΓΚΠΔ, κάθε διαβίβαση εκτός Ε.Ε. πρέπει να είναι 
νόμιμη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 5, 6, 9) και να πληροί τους όρους του 
Κεφαλαίου V. 
 
 
Τα Δικαιώματά σας και η Άσκησή τους: Για να ενημερωθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 

  



επεξεργασία δεδομένων και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη 
φορητότητα των δεδομένων), όπου αυτά ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα εξής 
στοιχεία: Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Βασ. Σοφίας 23Α, 10674, Αθήνα, Τηλ.: 2146870000, Email: 
privacy@gr.eldoradogold.com. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική 
Απορρήτου της “Εταιρείας”, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.hellas-
gold.com/legal/privacy-policy/.   
 
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δέχεται την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών είτε 
σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής 
στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας των δεδομένων κατά τα ανωτέρω. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή 
σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Τυχόν ανάκληση της 
συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το 
χρονικό σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσης.  
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