Η «MLS Innovation Inc.» έχει την ευθύνη να διασφαλίζει πως συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές νοµικές, ρυθµιστικές
και συµβατικές απαιτήσεις στη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση και καταστροφή των πληροφοριών. Ιδιαίτερη σηµασία
έχει ο Γενικός Κανονισµός Προστασίας εδοµένων (Γ.Κ.Π. ) και οι απαιτήσεις του σχετικά µε την αποθήκευση και
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και στον οποίο η «MLS Innovation Inc.» έχει συµµορφωθεί. Για αυτό το
λόγο οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας και να ζητήσουµε να διαβάσετε τις
παρακάτω πληροφορίες προσεκτικά.
1. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.Ε.) ορίζεται η εταιρεία «MLS Innovation Inc.» µε τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E., ΒΕΠΕ Technopolis, 555 35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, T.: 2310.92.90.90, Φ.: 2310.93.72.22,
mail@mls.gr , www.mlsinnovation.com , Κωδ. µετοχής: MΛΣ
2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων μέσω ταχυδρομείου στην παραπάνω διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου dpo@mlsinnovation.com
3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας πραγµατοποιείται στα πλαίσια του σκοπού της προστασίας προσώπων
και αγαθών που βρίσκονται εντός των καταστηµάτων της MLS Innovation Inc., ενώ νοµική βάση για την επεξεργασία
τους αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (στ) του Γ.Κ.Π. .
4. Το σύστηµα που χρησιµοποιείται αποτελείται από κάµερες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σηµεία του εκάστοτε
καταστήµατος καθώς και από καταγραφικό µηχάνηµα όπου αποθηκεύονται τα αρχεία βίντεο που προκύπτουν κατά την
καταγραφή.
5. Ως χώρος εγκατάστασης ορίζεται το εκάστοτε κατάστηµα της εταιρείας ενώ ως υπεύθυνος επεξεργασίας η εταιρεία
λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδοµένων καθώς και
για την προστασία τους από κάθε µορφή παράνοµης ή αθέµιτης επεξεργασίας. Επιπλέον, η εµβέλεια της κάµερας
καταγραφής περιορίζεται αποκλειστικά στο εσωτερικό των καταστηµάτων µας.
6. Τα δεδοµένα δεν τηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από όσο απαιτείται ενόψει του επιδιωκόµενου σκοπού
επεξεργασίας. Εφόσον από τη λήψη δεδοµένων ήχου και εικόνας που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε
πραγµατικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συµβάντος που εµπίπτει στον επιδιωκόµενο σκοπό, τα δεδοµένα
καταστρέφονται το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες.
7. Ο Κανονισµός σας παρέχει τα εξής δικαιώµατα: δικαίωµα υποβολής αιτήµατος στον Υ.Ε. για πρόσβαση και διόρθωση
ή διαγραφή των δεδοµένων ή περιορισµό της επεξεργασίας που σας αφορά, καθώς και δικαίωµα αντίταξης στην
επεξεργασία καθώς και δικαιώµατος στη φορητότητα των δεδοµένων. Τέλος, έχετε επίσης το δικαίωµα υποβολής
καταγγελίας σε εποπτική αρχή της χώρας.

