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Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Everon 
 

Τελευταία ενημέρωση: 01.09.2020 

 

Στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου σάς ενημερώνουμε για το πώς επεξεργαζόμαστε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες, όταν προσφέρουμε λύσεις φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα (EV) 

ή/και για άλλες αλληλεπιδράσεις μαζί σας, όπως εξηγείται λεπτομερώς παρακάτω. 

 

1. Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε, γιατί και σε ποια νομική βάση· 

2. Σε ποιον κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες· 

3. Σε ποιες χώρες ενδέχεται να μεταφερθούν οι προσωπικές πληροφορίες σας· 

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες· 

5. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

πληροφοριών· 

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας και 

άλλες σημαντικές πληροφορίες. 

 

Αν θέλετε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookie και άλλων τεχνολογιών 

που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookie. 

 

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου χρησιμοποιείται από την Everon, όπου είναι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

στις συναλλαγές σας με την Everon. 

  

1. Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε, γιατί και σε ποια νομική βάση 

 

1.1. Επεξεργασία που σχετίζεται με τις λύσεις φόρτισης EV 

 

Διαχείριση λογαριασμού - Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό σε εμάς, χρησιμοποιούμε τις 

προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για να δημιουργήσουμε και να διατηρούμε τον 

λογαριασμό σας. Αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασής σας μαζί μας. Εάν έχετε 

επιλέξει να κάνετε ορατή την τοποθεσία GPS σας στο χάρτη, επεξεργαζόμαστε αυτές τις 

προσωπικές πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας. 

 

Φόρτιση σε δημόσιο σταθμό φόρτισης με κάρτα φόρτισης Everon - Εάν έχετε ενεργοποιήσει την 

περιαγωγή στην πλατφόρμα μας (=υπηρεσία όπου μπορείτε να φορτίσετε με κάρτα φόρτισης 

Everon σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης συνδεδεμένους στο δίκτυο Everon), επεξεργαζόμαστε τις 

ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: 

o Έναν μοναδικό αριθμό κάρτας χρέωσης· 

o Έναν μοναδικό αριθμό σταθμού φόρτισης· 

o Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρία φόρτισής σας και 
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o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου φορτίσατε. 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί 

σας. 

 

Φόρτιση στον δικό σας σταθμό φόρτισης - Με την επιφύλαξη της εγγραφής του σταθμού 

φόρτισης στην πλατφόρμα μας, θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες για 

αυτόν τον σκοπό: 

o Έναν μοναδικό αριθμό κάρτας χρέωσης· 

o Έναν μοναδικό αριθμό σταθμού φόρτισης· 

o Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρία φόρτισής σας· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης· 

o Αρχεία καταγραφής που περιέχουν δεδομένα υπηρεσίας του σταθμού φόρτισης και των 

συνεδριών φόρτισής σας και 

o Προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε στην πλατφόρμα μας. 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί 

σας. 

 

Εάν ο σταθμός φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένος, δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες. 

 

Φόρτιση σε έναν σταθμό φόρτισης χρησιμοποιώντας μια κάρτα φόρτισης Everon που 

παρέχεται από κάποιον άλλο - Ο εργοδότης σας, η εταιρεία μίσθωσης (του εργοδότη), ο 

επιχειρηματικός συνεργάτης, ο ιδιοκτήτης του γραφείου σας, η εγκατάσταση στάθμευσης ή άλλη 

εταιρεία/άτομο («κάτοχος κάρτας») μπορεί να σας παρείχε κάρτα φόρτισης Everon, ώστε να 

μπορείτε να φορτίσετε στον σταθμό φόρτισης ή/και σε οποιονδήποτε σταθμό φόρτισης που 

είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο Everon. Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες 

για αυτόν τον σκοπό: 

o Έναν μοναδικό αριθμό κάρτας χρέωσης· 

o Έναν μοναδικό αριθμό σταθμού φόρτισης· 

o Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρία φόρτισής σας· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου φορτίσατε· 

o Το όνομά σας, εάν έχει καταχωριστεί από τον κάτοχο της κάρτας και 

o Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, εάν έχουν καταχωριστεί από τον κάτοχο 

της κάρτας για την τιμολόγηση της συνεδρίας φόρτισης (εάν συμφωνηθεί με τον κάτοχο 

της κάρτας). 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην 

οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (αυτή που έχετε συνάψει με τον κάτοχο της κάρτας). 
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Φόρτιση σε σταθμό φόρτισης με τη χρήση άλλης κάρτας φόρτισης eMSP - Εάν διαθέτετε κάρτα 

φόρτισης άλλου παρόχου υπηρεσιών eMobility («eMSP»), που σας επιτρέπει να φορτίζετε σε 

σταθμό φόρτισης, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

o Αριθμό επαλήθευσης· 

o Έναν μοναδικό αριθμό κάρτας χρέωσης· 

o Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρία φόρτισής σας· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου φορτίσατε· 

o Όνομα του eMSP και 

o Αριθμό συναλλαγής. 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην 

οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (αυτή που έχετε με τον eMSP σας). Ο eMSP έχει τους δικούς 

του σκοπούς για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Επικοινωνήστε μαζί του 

εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα. 

 

Φόρτιση σε σταθμό φόρτισης με πληρωμή ad-hoc - Εάν χρησιμοποιείτε πληρωμή ad-hoc που 

παρέχουμε στους σταθμούς φόρτισης, επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες: 

o Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρία φόρτισής σας· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου φορτίσατε· 

o Αριθμό συναλλαγής και 

o Επιβεβαίωση πληρωμής και τίποτα περισσότερο. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 

επεξεργάζεται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (εάν θέλετε να μάθετε 

περισσότερα για αυτήν την επεξεργασία, ελέγξτε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του). 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί 

σας. 

 

Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία πληρωμής ad-hoc ενός άλλου eMSP σε σταθμό φόρτισης, τότε 

επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: 

o Αριθμό επαλήθευσης· 

o Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρία φόρτισής σας· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης όπου φορτίσατε· 

o Όνομα του eMSP και 

o Αριθμό συναλλαγής. 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην 

οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (αυτή που έχετε συνάψει με τον eMSP σας). 

 

Προσφορές της Everon - Εάν αφήσετε σε εμάς ή ένας από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας 

μας αφήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες (μέσω ιστότοπου, e-mail, τηλεφώνου, 

αυτοπροσώπως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) επειδή ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή/και τις 

υπηρεσίες μας, αποθηκεύουμε το αίτημά σας και χρησιμοποιούμε αυτές τις προσωπικές 
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πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να σας παρέχουμε μια προσφορά για τα 

προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. 

Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι ότι λαμβάνουμε μέτρα κατόπιν 

αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης ή τη συγκατάθεσή σας. 

Ενδέχεται να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε έναν από τους επιχειρηματικούς 

συνεργάτες μας, εάν θεωρήσουμε ότι αυτός ο συνεργάτης μπορεί να σας εξυπηρετήσει καλύτερα. 

Σε αυτήν την περίπτωση, οι προσωπικές σας πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία 

σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του επιχειρηματικού συνεργάτη μας. 

 

Καταχώριση του σταθμού φόρτισης ή/και της κάρτας φόρτισής σας - Η καταχώριση είναι 

απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις συμφωνημένες υπηρεσίες διαχείρισης φόρτισης. 

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες για αυτόν τον σκοπό: 

o Έναν μοναδικό αριθμό κάρτας χρέωσης· 

o Έναν μοναδικό αριθμό σταθμού φόρτισης· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης· 

o Αρχεία καταγραφής που περιέχουν δεδομένα υπηρεσίας του σταθμού φόρτισης και σε 

περίπτωση περιαγωγής, συνεδρίες φόρτισης των οδηγών EV που χρησιμοποιούν τον 

σταθμό φόρτισής σας και 

o Προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε στην πλατφόρμα μας. 

 

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί 

σας. 

 

Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης - Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες 

για να σας παρέχουμε οποιοδήποτε είδος εγγύησης ή/και υπηρεσιών συντήρησης: 

o Έναν μοναδικό αριθμό κάρτας χρέωσης· 

o Αναφορές ανάθεσης που μας παρέχονται από έναν από τους ανεξάρτητους συνεργάτες 

μας που σας έχουν εξυπηρετήσει εκ μέρους μας· 

o Τοποθεσία του σταθμού φόρτισης· 

o Αρχεία καταγραφής που περιέχουν δεδομένα υπηρεσίας του σταθμού φόρτισης και, σε 

περίπτωση περιαγωγής, συνεδρίες φόρτισης των οδηγών EV που χρησιμοποιούν τον 

σταθμό φόρτισής σας και 

o Προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο, για παράδειγμα 

εάν μας καλέσετε ή μας στείλετε email. 

 

Χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών υπηρεσιών, οπότε μπορούμε να 

προωθήσουμε το αίτημά σας στον αρμόδιο συνεργάτη υπηρεσιών. 

 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τον αριθμό του σταθμού φόρτισης για να σας παρέχουμε τακτικές 

ενημερώσεις υλικολογισμικού για να διατηρούμε τον σταθμό φόρτισης ασφαλή. 
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Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί 

σας. 

 

1.2. Επεξεργασία που σχετίζεται με άλλες γενικές αλληλεπιδράσεις μαζί μας 

 

Τιμολόγηση και διαχείριση - Για οποιαδήποτε πληρωτέα υπηρεσία, θα χρησιμοποιήσουμε τις 

προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας τιμολογήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε 

επίσης αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για να διατηρήσουμε ενημερωμένη διαχείριση. Αυτή η 

δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας 

(τιμολόγηση) και τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (διατήρηση της διαχείρισης). 

 

Επικοινωνία μαζί σας - Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, π.χ. μέσω μίας από τις φόρμες 

επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, αν μας καλέσετε για υποστήριξη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, 

π.χ. για να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένες ενημερώσεις ή σε περίπτωση που έχουμε συνεχή 

συνεργασία, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική 

μας δραστηριότητα και για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, π.χ. για να σας παρέχουμε 

υποστήριξη. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι ότι είτε συνάπτουμε 

σύμβαση μαζί σας είτε λαμβάνουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. 

Δέουσα επιμέλεια, ασφάλεια των προσφορών μας και πρόληψη απάτης - Καθώς στοχεύουμε να 

σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιο ασφαλή και καθώς θέλουμε να 

διατηρήσουμε τους ανθρώπους μας και την επιχείρησή μας ασφαλή, έχουμε έννομο συμφέρον να 

χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών δέουσας επιμέλειας, 

να διατηρούμε την ασφάλεια των προσφορών μας και να αποτρέπουμε την απάτη. 

 

Νομικοί σκοποί - Μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες 

για να χειριστούμε νομικές απαιτήσεις, να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους ή αιτήματα 

επιβολής του νόμου. Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας ή 

για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. 

 

Μάρκετινγκ και προωθητικές ενέργειες - Εάν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε μηνύματα από 

εμάς ή εάν είστε συνεργάτης ή πελάτης της Everon, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για 

την προώθηση των δικών μας παρόμοιων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να σας προσκαλέσουμε 

σε εκδηλώσεις που οργανώνουμε και να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία νέα και τις 

ενημερώσεις. Η νομική βάση αυτής της δραστηριότητας επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή 

σας είτε το έννομο συμφέρον μας. Μπορείτε εύκολα να εξαιρεθείτε από αυτήν την υπηρεσία 

κάνοντας κλικ στο κουμπί κατάργησης εγγραφής που παρέχεται στα προωθητικά μας email ή 

επικοινωνώντας στο dataprivacy@everon.io. 

 

Διαδικτυακές έρευνες - Κατά καιρούς μπορεί να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα 

που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις προσφορές μας. Σε αυτήν την περίπτωση, 

χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο για αυτόν τον σκοπό και μπορεί να τις 

μοιραστούμε με τον συνεργάτη μας στην έρευνα για τον ίδιο σκοπό. 
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Βελτίωση της ποιότητας - Τα αρχεία καταγραφής των συνδεδεμένων σταθμών φόρτισης 

περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για εμάς, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσφορών 

μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία καταγραφής για τον 

σκοπό αυτό. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό είναι 

δεδομένα υπηρεσίας των σταθμών φόρτισης που είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα μας και οι 

συνεδρίες φόρτισης των οδηγών EV που χρησιμοποιούν αυτούς τους σταθμούς φόρτισης εντός 

του δικτύου Everon. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι ότι 

εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας, επειδή στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση των προσφορών 

μας και σε αυτό τον βαθμό, είναι κρίσιμο για εμάς να έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε 

αυτά τα στατιστικά δεδομένα. 

 

Εξεύρεση και ένταξη υπαλλήλων - Εάν υποβάλετε αίτηση για μία από τις θέσεις εργασίας μας, 

επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες για να αξιολογήσουμε εάν είστε κατάλληλοι 

για μια τέτοια θέση. Η νομική βάση για αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας είναι ότι 

εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας, καθώς πρέπει να αξιολογήσουμε πώς μπορείτε να μας 

βοηθήσετε να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών. 

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες για αυτόν τον σκοπό: 

o Πληροφορίες ελέγχου ιστορικού από δημόσιες αρχές· 

o Πληροφορίες χαρακτήρων ή/και απόδοσης από διαιτητές· 

o Πληροφορίες αξιολόγησης πριν από την πρόσληψη από παρόχους υπηρεσιών 

αξιολόγησης· 

o Προσωπικές πληροφορίες από το δημόσιο τμήμα των λογαριασμών σας σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με εσάς και 

o Προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς. 

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο και 

σχετικό με τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλετε αίτηση. 

 

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα σας ρωτήσουμε εάν μπορούμε επίσης να 

επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε επερχόμενη ευκαιρία απασχόλησης για την οποία 

μπορεί να είστε κατάλληλοι και να διατηρήσουμε, συνεπώς, τις προσωπικές σας πληροφορίες 

στο αρχείο σας για μια περίοδο ενός έτους. Μπορείτε να αρνηθείτε ή/και να αποσύρετε τη 

συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. 

 

Σε περίπτωση που η αίτησή σας γίνει αποδεκτή, έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να 

επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να σας κάνουμε μια 

προσφορά και με την επιφύλαξη της αποδοχής σας, να συνάψουμε μια εργασιακή σχέση μαζί 

σας και να σας υποδεχτούμε στην εταιρεία μας. 

  

Everon Academy - Η πρόσβαση στο Everon Academy είναι μόνο πρόσκληση. Ωστόσο, κατά την 

αρχική σύνδεση, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας να μοιραστείτε μαζί μας το όνομα της εταιρείας και 
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τη χώρα σας για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Χρειαζόμαστε αυτές τις 

πληροφορίες (i) για να επαληθεύσουμε ότι είστε υπάρχων πελάτης ή συνεργάτης της Everon, (ii) 

για να σας παρέχουμε σχετικές εκπαιδευτικές πληροφορίες βάσει της τοποθεσίας, της ζώνης 

ώρας ή/και της γλώσσας σας και (iii) για να σας στείλουμε απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 

τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που λαμβάνετε. Με την ενεργοποίηση, θα ζητήσουμε τα (i) στοιχεία 

επικοινωνίας σας, όπως το επώνυμο και το επαγγελματικό email, καθώς και τον προσωπικό σας 

κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο Everon Academy. Προαιρετικά, μπορείτε να μοιραστείτε 

επιπλέον πληροφορίες μαζί μας στη σελίδα "Οι πληροφορίες μου" για να μας βοηθήσετε να 

βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας στο Everon Academy: Βιογραφικό μου, Φωτογραφία 

προφίλ, Ζώνη ώρας, Γλώσσα και τίτλος εργασίας. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε το Everon Academy, 

το σύστημα διαχείρισης εκμάθησης (LMS) δημιουργεί αυτόματα δεδομένα που παρακολουθούν 

τις αλληλεπιδράσεις, την εξέλιξή σας και τα αποτελέσματα εντός των μαθησιακών αντικειμένων 

στα οποία συμμετέχετε. 

2. Σε ποιον κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες; 

 

Η Everon είναι μια εταιρεία που λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να έχει έννομο 

συμφέρον να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με εταιρείες του ομίλου, για παράδειγμα με 

μια εταιρεία του ομίλου που παρέχει υπηρεσίες σε μια άλλη εταιρεία του ομίλου. 

 

Χρησιμοποιούμε επίσης αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών 

για εμάς στα πλαίσια της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Για παράδειγμα, 

αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες σε έναν εξωτερικό πάροχο φιλοξενίας και 

χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση πληρωμών ανά χρήση 

(ad-hoc). 

 

Επιπλέον, μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους επιχειρηματικούς 

συνεργάτες μας, για παράδειγμα, εάν φορτίζετε σε έναν σταθμό φόρτισης με την κάρτα χρέωσης 

του eMSP, με έναν πάροχο υπηρεσιών υποστήριξης που διαχειρίζεται περιστατικά συντήρησης ή 

με έναν μεταπωλητή για να παρακολουθεί το αίτημά σας για πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα μας. 

 

Τέλος, στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, τους κανονισμούς ή τα δικαστήρια, ενδέχεται να 

αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συμμόρφωση με τους εν λόγω νόμους, 

κανονισμούς ή δικαστικές εντολές. 

  

3. Διεθνείς διαβιβάσεις 

 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μια εταιρεία του ομίλου ή σε 

τρίτο μέρος που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Εάν αυτή η χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας με βάση την εγχώρια νομοθεσία της 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφαλίσαμε αυτό το επαρκές επίπεδο προστασίας 

συμφωνώντας σε πρόσθετα κατάλληλα μέτρα προστασίας με την εν λόγω εταιρεία του ομίλου ή 
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το τρίτο μέρος μέσω των Τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Ένας κατάλογος των χωρών που έχουν διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Εναλλακτικά, μπορεί να σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την προτεινόμενη 

διαβίβαση.Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Τυποποιημένων ρητρών προστασίας 

δεδομένων στέλνοντας μας ένα email (λεπτομέρειες παρέχονται παρακάτω), παρακινώντας το 

αίτημά σας. 

  

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες; 

 

Όπου είναι δυνατόν, έχουμε καθορίσει συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης για τη διατήρηση 

των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτές οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης αναφέρονται 

παρακάτω ή θα σας τις κοινοποιήσουμε κατά ή πριν από την έναρξη της επεξεργασίας των 

προσωπικών σας πληροφοριών. 

Όπου δεν είναι δυνατόν για εμάς να χρησιμοποιήσουμε καθορισμένες περιόδους διατήρησης, 

δηλώνουμε παρακάτω τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε τις περιόδους 

διατήρησης. 

 

Συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης 

 

Τιμολόγηση & διαχείριση για οποιαδήποτε από τις προσφορές μας - διατηρούμε τις 

προσωπικές πληροφορίες όπως απαιτείται από τον νόμο για τη διατήρηση μιας διαχείρισης για 

περίοδο 7 ετών ή περισσότερο, εάν απαιτείται από το τοπικό δίκαιο. 

 

Μάρκετινγκ και προωθητικές ενέργειες - Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο 

διάστημα είστε εγγεγραμμένοι ή έως ότου ακυρώσουμε την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου μας, 

όποιο συμβεί πρώτο. Μπορείτε εύκολα να εξαιρεθείτε από το ενημερωτικό δελτίο κάνοντας κλικ 

στο κουμπί κατάργησης εγγραφής που παρέχεται στο email. 

 

Εξεύρεση και ένταξη υπαλλήλων - Σε περίπτωση που η αίτηση θέσης εργασίας σας γίνει 

αποδεκτή και μπορούμε να σας υποδεχτούμε στην εταιρεία μας, θα αποθηκεύσουμε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία του προσωπικού μας, τα οποία θα διατηρήσουμε 

σύμφωνα με τους χρόνους διατήρησης της πολιτικής προστασίας δεδομένων μας. 

 

Σε περίπτωση που η αίτηση θέσης εργασίας σας δεν γίνει αποδεκτή, θα διατηρήσουμε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες για μέγιστο διάστημα τεσσάρων εβδομάδων μετά τη λήξη της 

διαδικασίας αίτησης θέσης εργασίας. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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Σε περίπτωση που συναινέσετε να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για 

μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης, θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για ένα 

έτος κατά το μέγιστο μετά τη λήξη της διαδικασίας αίτησης θέσης εργασίας. 

 

Everon Academy - Όταν η συνδρομή σας έχει λήξει ή τερματιστεί, θα απενεργοποιήσουμε τον 

λογαριασμό σας και τα δεδομένα σας θα αρχειοθετηθούν και θα παραμείνουν ανακτήσιμα εάν 

η συνδρομή σας πρόκειται να επανενεργοποιηθεί αργότερα. 

 

Κριτήρια για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης 

Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω κριτήρια για να καθορίσουμε 

την ισχύουσα περίοδο διατήρησης: 

o Αξιολόγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας· 

o Σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Δεν θα διατηρήσουμε τις προσωπικές 

σας πληροφορίες για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που τις 

συλλέξαμε· 

o Οποιεσδήποτε σχετικές πρακτικές του κλάδου ή κώδικες συμπεριφοράς για τη διατήρηση 

προσωπικών πληροφοριών· 

o Επίπεδο κινδύνου και κόστους που σχετίζεται με τη διατήρηση των προσωπικών 

πληροφοριών (ακριβής και επικαιροποιημένη)· 

o Εάν υπάρχει έγκυρη νομική βάση για τη διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών· 

o Χαρακτήρας, πεδίο εφαρμογής και πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών, 

καθώς και σχέση με εσάς· 

o Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές περιστάσεις που μπορεί να ισχύουν. 

 

Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συμμόρφωση με την 

ισχύουσα νομοθεσία και θα διεξάγουμε περιοδικούς ελέγχους των προσωπικών πληροφοριών 

που διατηρούνται. 

  

5. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών 

Έχετε ορισμένα νόμιμα δικαιώματα για τα οποία θέλουμε να σας ενημερώσουμε. 

 

Πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας 

πληροφορίες ή όχι και για σχετικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επεξεργασία. 

 

Ανάκληση συγκατάθεσης. Εάν μας έχετε παράσχει τις προσωπικές σας πληροφορίες με βάση τη 

συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση σε οποιαδήποτε 

στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας καταργώντας την εγγραφή σας από την 

υπηρεσία στην οποία έχετε εγγραφεί, εάν ισχύει. Μπορείτε επίσης να το κάνετε στέλνοντας ένα 

email στο dataprivacy@everon.io. Στη συνέχεια, θα αφαιρέσουμε μόνιμα τις προσωπικές σας 

πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας. 
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Φορητότητα δεδομένων. Απαιτείται να σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να λαμβάνετε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες από εμάς, ώστε να μπορείτε να τις διαβιβάσετε σε άλλο πάροχο 

υπηρεσιών. 

 

Υποβολή καταγγελίας. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, ιδίως 

στη χώρα διαμονής σας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από 

εμάς. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των εποπτικών αρχώνεδώ. 

 

Διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των προσωπικών σας 

πληροφοριών από εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν έχετε δημιουργήσει έναν 

λογαριασμό μαζί μας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε οι ίδιοι 

τις προσωπικές σας πληροφορίες. 

 

Περιορισμός της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία 

των προσωπικών σας πληροφοριών βάσει συγκεκριμένων λόγων. Αυτοί είναι (1) το χρονικό 

διάστημα για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών κατόπιν 

αιτήματός σας, (2) αντί για διαγραφή της παράνομης επεξεργασίας, ζητάτε αντίθετα τον 

περιορισμό της χρήσης, (3) δεν χρειαζόμαστε πλέον τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλά 

χρειάζεστε εσείς αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σε νομικές διαδικασίες ή (4) για να 

επαληθεύσουμε εάν οι έννομοι λόγοι μας υπερισχύουν της αντίρρησής σας κατά της 

επεξεργασίας. 

 

Δικαίωμα στη λήθη. Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτό το δικαίωμα περιορίζεται σε συγκεκριμένους λόγους, για 

παράδειγμα εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή εάν έχετε αντίρρηση και δεν υπάρχουν 

επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση της επεξεργασίας. Εάν έχετε λογαριασμό σε εμάς, σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχετε την επιλογή να διαγράψετε οι ίδιοι τον λογαριασμό σας, οπότε 

διαγράφονται μόνιμα όλα τα προσωπικά σας στοιχεία. 

 

Δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε στιγμή στην 

επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς, εάν η εν λόγω επεξεργασία (1) 

βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σας με βάση 

τη συγκατάθεσή σας), (2) προορίζεται για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ ή (3) είναι απαραίτητη 

για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση επίσημης 

εξουσίας που μας έχει εκχωρηθεί. Θα διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας 

πληροφοριών βάσει της αντίρρησής σας, εκτός εάν επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους 

που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

  

6. Άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνία μαζί μας και άλλες σημαντικές πληροφορίες 

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή έχετε κάποια ερώτηση σχετικά 

με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή στείλτε 

μας μια επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Everon B.V. 

Attn.: Data Protection office 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam 

email: dataprivacy@everon.io 

 

Σημειώστε ότι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να 

συμπληρώσετε ένα έντυπο αίτησης. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία 

χειρισμού του αιτήματός σας. 

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου 

Σε περίπτωση που τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, θα τη 

δημοσιεύσουμε στον ιστότοπό μας με αναθεωρημένη ημερομηνία δημοσίευσης και, εάν ισχύει 

και είναι δυνατόν, θα σας ειδοποιήσουμε για την τροποποιημένη Πολιτική μέσω του 

λογαριασμού σας. 

 

Άλλες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου της Everon 

Εκτός από την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, ενδέχεται να έχουμε συγκεκριμένες 

προωθήσεις, εκστρατείες, υπηρεσίες ή/και διαδικασίες ιδιωτικού απορρήτου που 

αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται από άλλες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σε αυτήν την 

περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα καταστήσουμε διαθέσιμη σε εσάς την ισχύουσα 

πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. 

 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6

