
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών / Προμηθευτών 

Η εταιρία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο Lab Supplies Scientific που έχει την έδρα της 

στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην οδό Αντιόπης αρ. 9, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται 

ορισμένα προσωπικά δεδομένα των πελατών και προμηθευτών της. 

Η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων έχει 

πρωταρχική σημασία για την εταιρία μας και από τον Μάιο του 2018 εφαρμόζουμε τον Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).  

Η παρούσα πολιτική καθορίζει τις αρχές που εφαρμόζονται από την εταιρία για τη συλλογή, 

αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών. 

α. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για σας  

Συλλέγουμε τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας όπως 

ονοματεπώνυμο/επωνυμία, επάγγελμα/δραστηριότητα, θέση εργασίας/τμήμα, διεύθυνση 

εργασίας, αριθμό τηλεφώνου/fax και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης 

συλλέγουμε στοιχεία που μας είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση όπως ΑΦΜ και ΔΟΥ. 

β. Σκοπός της συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Τα παραπάνω στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει από εσάς, είναι απαραίτητα για την 

επικοινωνία μας και την εύρυθμη διαχείριση των μεταξύ μας υποχρεώσεων που ορίζονται από 

την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στα δεδομένα αυτά πρόσβαση έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό της εταιρίας μας. Επίσης τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε δημόσιες 

αρχές για τις έννομες υποχρεώσεις μας (πχ φορολογικές αρχές ΑΑΔΕ, ΔΟΥ) ή σε συνεργάτες της 

εταιρίας μας, όπως πάροχοι λογιστικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών και εταιρίες 

μεταφορών των προϊόντων μας προς εσάς.  

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα 

απαιτείται, για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο. 

γ. Τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την τροποποίηση ή τη διαγραφή των στοιχείων που τηρούνται 

από την εταιρία, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με 

την εταιρία μας, όπως περιγράφεται παρακάτω. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε 

ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

δ. Επικοινωνία με υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρίας 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με 

την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας, μπορείτε να 

επικοινωνείτε: 

 μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος email στο info@labsupplies.gr 

 μέσω τηλεφώνου στο 210 7294603 

mailto:info@labsupplies.gr

