
Διεθνής  Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Η Pirelli γνωρίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται επαρκείς εγγυήσεις στους 

ενδιαφερομένους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εκτελεί κάθε μία από 

τις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο κατά την άσκηση των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων.  

Με την παρούσα Πολιτική, η Pirelli σκοπεύει να παρέχει σε διευθυντές, εργαζομένους και 

όλους όσους εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον τρίτων, πληροφορίες σχετικά με τις βασικές 

αρχές δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούνται στο πλαίσιο της πραγματοποιούμενης 

επεξεργασίας.  

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συμμορφώνεται ιδίως με τις 

ακόλουθες αρχές και τους γενικούς κανόνες: 

 νομιμότητα: οι δραστηριότητες επεξεργασίας πρέπει να βασίζονται σε έγκυρη νόμιμη 

βάση,  να διεξάγονται για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 

αρχές της δικαιοσύνης · 

 

 ακριβείς σκοποί:  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και 

αρχειοθετούνται για την επιδίωξη νόμιμων σκοπών επεξεργασίας, που έχουν 

προσδιορισθεί εκ των προτέρων και κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη · 

 

 αναγκαιότητα και αναλογικότητα:  δραστηριότητες επεξεργασίας διενεργούνται μόνον 

όταν είναι αναγκαίο για την επίτευξη σκοπών και αφορούν μόνο προσωπικά δεδομένα 

που είναι σχετικά, πλήρη, εγκύρως επικαιροποιημένα και όχι περισσότερα σε σχέση με ό, 

τι είναι απαραίτητο για την επιδίωξη νόμιμων σκοπών επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη σκοπών, τα 

δεδομένα θα καθίστανται ανώνυμα · 

 

 εύλογη διάρκεια: τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών, μετά 

το οποίο θα καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, εκτός εάν είναι απαραίτητο να 

διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ·  

 

 γνωστοποίηση και συγκατάθεση:  η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν  

νόμιμης έγγραφης γνωστοποίησης, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για 

την επεξεργασία ορισμένων ειδών προσωπικών δεδομένων ή για συγκεκριμένους 

σκοπούς απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με την 

επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται από τους εκάστοτε εθνικούς 

κανονισμούς · 

 

 δικαιώματα πρόσβασης των ενδιαφερομένων μερών:  οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 

πάντοτε το δικαίωμα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, να 

επιβεβαιώσουν την ύπαρξη προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, να γνωρίζουν τα 

προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτά που επεξεργάζεται η Pirelli καθώς και την 

προέλευσή τους, να ενημερώνονται για τα συμβαλλόμενα μέρη ή τις κατηγορίες 

συμβαλλομένων μερών στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα δεδομένα, να ζητήσουν 

την ενημέρωση, διόρθωση ή συμπλήρωση και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την 



ακύρωση των δεδομένων καθώς και να αντιταχθούν, για θεμιτούς λόγους, στην εκτέλεση 

ορισμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας και, σε κάθε περίπτωση, σε εκείνες που 

διεξάγονται για εμπορικούς σκοπούς.  

 

 ασφάλεια:  προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα με στόχο την πρόληψη του κινδύνου απώλειας, καταστροφής ή μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, θα εφαρμόζονται τα πλέον κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές της εταιρείας.  

Οι αρχές και οι κανόνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική περιγράφονται στο 

"Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”, όπως εκάστοτε 

προσαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο. 


