
ENTYΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

      Από την 25.5.2018 τέθηκε ενιαία σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ο Κανονισμός 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων, ευρύτερα γνωστός και ως GDPR).  

       Η Εταιρεία «RE/MAX CHOICE», με έδρα την Παραλία Ορφανίου Δήμου 

Παγγαίου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συμμορφούμενη άμεσα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να τηρεί, να επεξεργάζεται και 

να διαφυλάσσει το αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συνόλου των 

πελατών της, δεσμευόμενη παράλληλα να προστατεύει, με κάθε τρόπο, την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τυχόν απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, 

διαβίβαση ή την, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αθέμιτη επεξεργασία τους. 

      Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται, για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω 

αναφερόμενων σκοπών και μόνο, προς: 

• Παρόχους υπηρεσιών ΙΤ που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. 

• Τράπεζες, Δημόσιες Αρχές, τρίτα μέρη (π.χ. Συμβολαιογράφος κλπ), εφόσον είναι 

αναγκαίο για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σύμβασης και την προάσπιση των 

εννόμων συμφερόντων μας.  

      Η τήρηση αρχείου και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν τους πελάτες της Εταιρείας και τους συναλλασσόμενους με αυτήν, αποτελεί 

απόρροια της πλήρους συμμόρφωσής μας στις επιταγές των, περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, νομοθετικών διατάξεων, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν και αποβλέπει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

πελατών μας και των αιτημάτων τους, την αποτελεσματικότερη προστασία των 

συμφερόντων τους, την ενημέρωση αυτών για τυχόν ευκαιρίες/προσφορές μίσθωσης ή 

πώλησης/αγοράς ακινήτων, την άρτια παροχή υπηρεσιών από πλευράς της Εταιρείας, 

αλλά και την ταχύτερη διεκπεραίωση των, ανατιθέμενων σε εμάς, εργασιών.  

     Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα θα 

διαρκέσει η μεταξύ μας σύμβαση, δηλαδή σε περίπτωση ανάθεσης πώλησης ακινήτου 

μέχρι την πώληση και μεταβίβαση αυτού και σε περίπτωση ανάθεσης μίσθωσης 

ακινήτου μέχρι τη μίσθωση αυτού. Μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, θα 

εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την 

εκπλήρωση στατιστικών σκοπών, τηρώντας πάντοτε τις κατάλληλες εγγυήσεις για τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, αυτών που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας 

με τις υποχρεώσεις μας, βάσει της νομοθεσίας και για όσο χρόνο απαιτούν οι σχετικές 

διατάξεις και όσων είναι αναγκαία για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας 

και για όσο χρόνο απαιτούν οι σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση τυχόν έναρξης 



δικαστικών ενεργειών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον υπογράφοντα την παρούσα, 

ο, κατά τα ανωτέρω, χρόνος τήρησης των δεδομένων θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και 

θα συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση της εικοσαετούς παραγραφής. 

      Ως πελάτης της εταιρείας δηλώνω ρητά ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τους 

διενεργούντες αυτή, καθώς και τους τελικούς αποδέκτες των δεδομένων και παρέχω 

την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την ως άνω επεξεργασία. Επίσης, δηλώνω ότι 

αποδέχομαι την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δηλωθείσα 

προσωπική διεύθυνσή μου, ή με οιοδήποτε άλλα μέσα επικοινωνίας, σχετικά με προς 

πώληση/μίσθωση ακίνητα και οιοδήποτε άλλο θέμα με αφορά. Έχω δε επαρκή γνώση 

περί του δικαιώματος πρόσβασής μου στα ως άνω δεδομένα, του δικαιώματος 

εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και του δικαιώματος ανάκλησης της 

συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή. 
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Ανάκληση της άνω συγκατάθεσης μπορεί να συντελεστεί με σχετική δήλωση, 

απευθυντέα στην Εταιρεία, στην ακόλουθη διεύθυνση και ισχύει για το μέλλον. 

RE/MAX-CHOICE, Παραλία Ορφανίου Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας 

e-mail: info@remax-choice.gr 

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην εν λόγω διεύθυνση και για τις περιπτώσεις 

υποβολής σχετικών ερωτήσεων και τυχόν επικαιροποίησης ή διόρθωσης των 

προσωπικών σας δεδομένων. 


