
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 

H      Αντωνία – Ναταλία Μενεγάτου, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

2016/679  και  τις  διατάξεις  της  σχετικής  κείμενης  ελληνικής  νομοθεσίας  περί  προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας του 

στούντιο  pilates  αρχειοθετεί  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα,  που  συλλέγονται  κατά  την 

εγγραφή σας στο στούντιο για την παροχή υπηρεσιών της μεθόδου πιλάτες,  σύμφωνα με τα 

κατωτέρω. 

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει και από πού;  

 Δεδομένα ταυτοποίησής σας:  

α)Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ημερομηνία γέννησης, φύλο. 

Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς.  

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό 

και κινητό, Facebook, Instagram κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς  

γ) Δεδομένα της υγείας σας,  τα οποία συλλέγονται απευθείας από εσάς. 

 

2. Γιατί συλλέγει το στούντιο  τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται  
 
H           Αντωνία – Ναταλία Μενεγάτου   συλλέγει    τα δεδομένα σας για τους κατωτέρω 
λόγους  

 

α)  Την  επικοινωνία  μαζί  σας,  την  ενημέρωσή  σας  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  των 
προϊόντων  ή/και   υπηρεσιών  που  σας  παρέχει    (π.χ.  πακέτα  μαθημάτων,  εκπτώσεις, 
καινούργια τμήματα και προγράμματα, σεμινάρια  κ.λπ.), για τη βελτίωση αυτών καθώς 
και  για  την  αποστολή  σε  εσάς  ερωτηματολογίων  για  τη  διερεύνηση  του  βαθμού 
ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες. 

β)    Τη  συμμόρφωση  με  τις  υποχρεώσεις  που  επιβάλλονται  από  το  εκάστοτε  ισχύον 
νομικό,  κανονιστικό  και  εποπτικό  πλαίσιο,  καθώς  και  τις  αποφάσεις 
οποιωνδήποτε  αρχών  (δημόσιων,  εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.( φορολογική αρχή 
κ.λπ) 

Σε  περιπτώσεις  που  σας  έχουμε  ζητήσει  και  έχουμε  λάβει  τη  συγκατάθεσή  σας  η 
επεξεργασία  των  υπό  στοιχ.1.  δεδομένων  βασίζεται  στη  συγκατάθεση  αυτή.  Στις 
περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα 
στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της. 

 
3. Ποιοί μπορεί να ειναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και για ποιό λόγο : 



Κατά  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  και  νόμιμων  υποχρεώσεών  της  έχει  λάβει  τη 
συγκατάθεσή  σας,  αποδέκτες  των  δεδομένων  σας  μπορεί  για  παράδειγμα  να  είναι  οι 
κατωτέρω: 

α) Οι  δάσκαλοι των μαθημάτων  του στούντιο  οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση  
της σωματικής κατάστασής σας, με σκοπό την εκτέλεση κατάλληλου ασκησιολογίου. 

β)  Οι  υπάλληλοι  ή  συνεργάτες  του  στούντιο  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που 
επιβάλλονται από το νόμο.( εργατική και φορολογική νομοθεσία). 

γ)  Δεν  κοινοποιούμε  κανένα  δεδομένο  σας  όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά,  σε 
εταιρείες  ενημέρωσης  οφειλετών),  εταιρείες  διαχείρισης  απαιτήσεων,  ιατρικά  κέντρα, 
νοσοκομεία,  ασφαλιστικές  εταιρείες,    εταιρίες    έρευνας  ικανοποίησης πελατών ή αγοράς 
γενικότερα, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών κ.λπ 

δ) Τα αρχεία σας τηρούνται με ασφάλεια.  

4. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούμε τα δεδομένα σας 
Σε  περίπτωση  που  συνάψετε  σύμβαση  με  το  στούντιο,  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  θα 
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης το στούντιο   δύναται να 
τηρεί  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  κατά  το  νόμο  χρόνου  της 
γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε 
τρόπο λήξη αυτής. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων 
σας από  το  νόμο ή  κανονιστικές πράξεις,  ο ανωτέρω  χρόνος  τήρησης  των  δεδομένων θα 
μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. 

5. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:   

α)   Να  γνωρίζετε  τις  κατηγορίες  των  προσωπικών  σας  δεδομένων  που  τηρούμε  και 
επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες 
των  αποδεκτών  τους,  τον  χρόνο  τήρησής  τους,  καθώς  και  τα  σχετικά  σας  δικαιώματα 
(δικαίωμα πρόσβασης). 

β)  Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σας,  ώστε  να  είναι  πλήρη  και  ακριβή  (δικαίωμα  διόρθωσης),  προσκομίζοντας  κάθε 
απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 

γ)   Να  ζητήσετε  τον  περιορισμό  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  σας  (δικαίωμα 
περιορισμού). 

δ)   Να  εναντιωθείτε  σε  οποιαδήποτε  περαιτέρω  επεξεργασία  των  προσωπικών  σας 
δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). 

ε)  Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε 
(δικαίωμα στη λήθη). 

στ)  Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από το στούντιο, σε οποιονδήποτε άλλο 
υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας: 



i.Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, 
εφόσον  αφορούν  δεδομένα  που  είναι  απαραίτητα  για  την  κατάρτιση  ή/και  τη 
συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους. 

ii.  Το  στούντιο  έχει  σε  κάθε  περίπτωση  δικαίωμα  να  αρνηθεί  το  αίτημά  σας  για 
περιορισμό  της  επεξεργασίας  ή  διαγραφή  των  προσωπικών  σας  δεδομένων  εάν  η 
επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση 
ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. 

iii.Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη 
διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως 
προηγούμενης παραγράφου. 

iv.Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη 
εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

ζ)  Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr),  εφόσον  θεωρείτε  ότι  προσβάλλονται  τα  δικαιώματά σας  με  οποιονδήποτε 
τρόπο. 
                                                
 
Ενημερώθηκα και δίδω την συγκατάθεσή μου  
 
 
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)............................................ 
 
 
 
Υπογραφή ..................................................... 
 
 
 
 
Αθήνα, ημερομηνία................................................................... 

 
 
 
 


