Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων
Πληροφορίες που συλλέγουμε
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου, συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι
απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως, το ονοματεπώνυμό σας,
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, το επάγγελμά
σας.
Σκοπός επεξεργασίας
Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να
επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και να σας παρέχουμε
υπηρεσίες πού έχουν σχέση με τον σκοπό του συλλόγου.
Τόπος και διάρκεια τήρησης
Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή στη βάση δεδομένων που τηρούμε στις
εγκαταστάσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 75, Μαρούσι
151 24.
Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε Τρίτους
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου δύναται να αναρτά τα στοιχεία σας στην
Ιστοσελίδα του, σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να διαβιβάζει τα
δεδομένα σας σε φυσικά η νομικά πρόσωπα που εκτελούν επεξεργασία καθώς και
σε Δημόσιες Υπηρεσίες.
Τα δικαιώματά σας
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας
παρέχοντάς τη δυνατότητα να:
 αιτηθείτε ενημέρωση για το κατά πόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται
επεξεργασία και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη
επεξεργασία.
 αιτηθείτε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη
συμπλήρωσή τους.
 αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των
δεδομένων που σας αφορούν.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε
ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε
να επικοινωνείτε μαζί μας στο ksa@otenet.gr
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης
προθεσμίας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους
που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός
ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη
υποχρέωση του Συλλόγου μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια
εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ).

