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ENGLISH GREEK 
EU DATA PROTECTION NOTICE FOR BUSINESS 
PARTNERS 
(suppliers, customers, service providers, landlords, 
vendors) 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(προμηθευτές, πελάτες, πάροχοι υπηρεσιών, ιδιοκτήτες 
ακινήτων, πωλητές) 

The General Data Protection Regulation (the “GDPR”) 

and applicable national data protection law(s) (together 

the “Data Protection Laws”)1 impose certain obligations 

on Phoenix Tower International Investments LLC (the 

“Company”) as a data controller2 with respect to its use 

of personal data (the “Personal Data”) and cover 

Personal Data held electronically and as part of a manual 
filing system. Personal Data is information about living 

individuals (the “Data Subjects”), being information that 

relates to them or which identifies them directly or 

indirectly. 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ο 

"ΓΚΠΔ") και οι ισχύοντες εθνικοί νόμοι περί προστασίας 

δεδομένων (μαζί οι "Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων")1 

επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις στην Phoenix Tower 

International Investments LLC (η "Εταιρεία") ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας δεδομένων2 όσον αφορά τη χρήση προσωπικών 

δεδομένων (τα "Προσωπικά Δεδομένα") και καλύπτουν τα 
Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά και ως μέρος 

ενός χειρόγραφου συστήματος αρχειοθέτησης. Τα Προσωπικά 

Δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα (τα 

"Υποκείμενα των Δεδομένων"), δηλαδή πληροφορίες που τα 

αφορούν ή που τα ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα. 

Types of Data Subjects Concerned Τύποι ενδιαφερόμενων υποκειμένων δεδομένων 
Private persons who are suppliers, customers, service 

providers or landlords, vendors or, when they are legal 

persons, who are their directors, officers, employees, 
partners, or shareholders. 

Ιδιώτες που είναι προμηθευτές, πελάτες, πάροχοι υπηρεσιών ή 

ιδιοκτήτες, πωλητές ή, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, 

διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, εταίροι ή μέτοχοι. 

Type of Data and Personal Data Collected 
 
  

Τύπος δεδομένων και προσωπικά δεδομένα που 
συλλέγονται 

- Personal details including name and surname, 

telephone number, email, address, status within 

a relevant legal entity with whom we have a 

contractual relationship, economic and financial 

information (income, financial situation, tax 
situation, bank accounts), personal ID / passport 

number, political role if relevant, date of birth. 

- Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα και επώνυμο, 

αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

διεύθυνση, ιδιότητα εντός σχετικής νομικής οντότητας 

με την οποία έχουμε συμβατική σχέση, οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες (εισόδημα, 
οικονομική κατάσταση, φορολογική κατάσταση, 

τραπεζικοί λογαριασμοί), προσωπική 

ταυτότητα/αριθμός διαβατηρίου, πολιτικός ρόλος, εάν 

ισχύει, ημερομηνία γέννησης. 
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- Bank/building society details. - Στοιχεία τράπεζας/χρηματοπιστωτικής εταιρείας. 

- Government and other official information (PPS 

numbers for stamp duty purposes). 

- Κυβερνητικές και άλλες επίσημες πληροφορίες (αριθμοί 

PPS για σκοπούς τελών χαρτοσήμου). 

  

The processing of such data is necessary for us to enter 

into a contract with you or the legal entity to which you 

belong and is therefore mandatory to enter into such 
contract. 

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να 

συνάψουμε σύμβαση με εσάς ή με τη νομική οντότητα στην 

οποία ανήκετε και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική για τη 
σύναψη της εν λόγω σύμβασης. 

In case you don’t provide the above Personal Data, we 

will not be able to perform the contractual relationship 

with you or the legal entity to which you belong. If you 

are a director, officer, employee, partners or 

shareholders of the legal entity contracting with us, 

please note that we obtained your Personal Data through 

the legal entity to which you belong. 

Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα παραπάνω Προσωπικά 

Δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη συμβατική 

σχέση με εσάς ή τη νομική οντότητα στην οποία ανήκετε. Εάν 

είστε διευθυντής, αξιωματούχος, υπάλληλος, συνεργάτης ή 

μέτοχος της νομικής οντότητας που συνάπτει σύμβαση μαζί 

μας, παρακαλούμε σημειώστε ότι αποκτήσαμε τα Προσωπικά 

σας Δεδομένα μέσω της νομικής οντότητας στην οποία ανήκετε. 

Purpose Legal basis  Σκοπός Νομική βάση 
Administrative management of 

our contract with you or the 

company to which you belong 

(incl. fulfilment of contractual 

obligations). 

Necessary for the 

performance of a 

contract to which the 

individual is a party (or 

to take pre-contractual 

steps) under Art. 

6(1)(b) GDPR; or 

Necessary for the 
purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 

Company or a third 

party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Διοικητική διαχείριση της σύμβασής μας 

με εσάς ή την εταιρεία στην οποία 

ανήκετε (συμπεριλαμβανομένης της 

εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων). 

Απαράιτητο για τη 

διεκπεραίωση της 

συμβασης στην 

οποία το φυσικό 

πρόσωπο εναι 

συμβαλλόμενο 

μέρος (ή για τη 

λήψη προ-
συμβατικών 

μέτρων) σύμφωνα 

με το Αρ. 6(1)(β) 

ΓΚΠΔ ή Απαραίτητο 

για τους σκοπούς 

των έννομων 

συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία 
ή τρίτο μέρος 

σύμφωνα με το 
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Άρθρο 6(1)(στ) του 

ΓΚΠΔ. 
Managing our assets and 

property leases and 

performing our obligations and 

exercising our rights under 
such agreements 

 

Necessary for the 

performance of a 

contract to which the 

individual is a party (or 
to take pre-contractual 

steps) under Art. 

6(1)(b) GDPR; or. 

Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 
Company or a third 

party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

Διαχείριση των περιουσιακών μας 

στοιχείων και των μισθώσεων ακινήτων 

και εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας 

και άσκηση των δικαιωμάτων μας που 
απορρέουν από τις εν λόγω συμφωνίες. 

 

Απαραίτητο 

για τη 

διεκπεραίωση 

της σύμβασής 
στην οποία το 

φυσικό 

πρόσωπο 

είναι 

συμβαλλόμενο 

μέρος (ή για 

τη λήψη προ-
συμβατικών 

μέτρων) 

σύμφωνα με 

το Άρθρο 

6(1)(β) ΓΚΠΔ 

ή Απαραίτητο 

για τους 

σκοπούς των 
έννομων 

συμφερόντων 

που επιδιώκει 

η Εταιρεία ή 

τρίτος 

σύμφωνα με 

το Άρθρο 
6(1)(στ) του 

ΓΚΠΔ. 
Managing our business 

operations and IT 

infrastructure, in line with our 

internal policies and 

Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 

Διαχείριση των επιχειρηματικών μας 

λειτουργιών και της υποδομής ΤΠ, 

σύμφωνα με τις εσωτερικές μας 

πολιτικές και διαδικασίες, 

Απαραίτητο για τους 

σκοπούς των 

έννομων 

συμφερόντων που 
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procedures, including those 

relating to finance and 

accounting; billing and 

collections; IT systems 

operation; data and website 
hosting; data analytics; 

business continuity and 

optimization (such as 

maintaining a customer or 

supplier database); records 

management; document 

management; and auditing. In 

addition, we monitor electronic 
communications between us 

(for example, emails) to 

protect you, our business and 

IT infrastructure, and third 

parties including by:  

- identifying and dealing 

with inappropriate 
communications; and 

 looking for and removing any 

viruses, or other malware, and 
resolving any other 

information security issues 

Company or a third 

party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

λογισμικού και επίλυση 

τυχόν άλλων 
ζητημάτων ασφάλειας 

πληροφοριών. 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν τα οικονομικά και τα λογιστικά, 

την τιμολόγηση και τις εισπράξεις, τη 

λειτουργία των συστημάτων ΤΠ, τη 

φιλοξενία δεδομένων και ιστότοπων, την 
ανάλυση δεδομένων, την επιχειρηματική 

συνέχεια και τη βελτιστοποίηση (όπως η 

διατήρηση μιας βάσης δεδομένων 

πελατών ή προμηθευτών), τη διαχείριση 

αρχείων, τη διαχείριση εγγράφων και τον 

έλεγχο. Επιπλέον, παρακολουθούμε τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ μας 

(π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) για να προστατεύσουμε 

εσάς, την επιχείρησή μας και την 

υποδομή πληροφορικής, καθώς και 

τρίτους, μεταξύ άλλων με:  

- τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση ακατάλληλων 

επικοινωνιών και  

αναζήτηση και αφαίρεση τυχόν ιών ή 

άλλου κακόβουλου 

επιδιώκει η Εταιρεία 

ή τρίτο μέρος  

σύμφωνα με το 

Άρθρο 6(1)(στ) του 

ΓΚΠΔ. 

Maintaining records relating to 

business activities, budgeting, 

financial management and 

reporting, communications, 

managing mergers, 

acquisitions, sales, 
reorganisations or disposals of 

assets and integration with 

purchasers. 

Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 

Company or a third 

party under Art. 6(1)(f) 
GDPR. συγχωνεύσεων, 

εξαγορών, πωλήσεων, 

αναδιοργανώσεων ή  

Τήρηση αρχείων σχετικά με τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον 

προϋπολογισμό, τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων, 

τις επικοινωνίες, τη διαχείριση 

εκποιήσεων περιουσιακών στοιχείων και 
την ενσωμάτωση με τους αγοραστές. 

Απαραίτητο για τους 

σκοπούς των 

έννομων 

συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία 

ή τρίτο μέρος 
σύμφωνα με το 

Άρθρο 6(1)(στ) του 

ΓΚΠΔ. 
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.    

Managing complaints, 

feedback and queries, and 

handle requests for data 

access or correction, or the 

exercise of other rights 
relating to Personal Data. 

Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 

Company or a third 
party under Art. 6(1)(f) 

GDPR. 

 

Διαχείριση παραπόνων, 

ανατροφοδότησης και ερωτημάτων και 

χειρισμός αιτημάτων πρόσβασης ή 

διόρθωσης δεδομένων ή άσκησης 

άλλων δικαιωμάτων σχετικά με 
Προσωπικά Δεδομένα.   

Απαραίτητο για τους 

σκοπούς των 

έννομων 

συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία 
ή τρίτος σύμφωνα 

με το Άρθρο 

6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. 

Establish and defend legal 

rights to protect our business 

operations, and those of our 

business partners, and secure 

our rights, privacy, safety or 
property, and that of our 

business partners, you, or 

other individuals or third 

parties and to enforce our 

contractual or legal rights. 

Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 

Company or a third 
party under Art. 6(1)(f) 

GDPR.. 

Καθιέρωση και υπεράσπιση νομικών 

δικαιωμάτων για την προστασία των 

επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων 

και των επιχειρηματικών μας εταίρων, 

καθώς και για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της 

ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας, των 

επιχειρηματικών μας εταίρων, εσάς, 

άλλων προσώπων ή τρίτων και για την 

επιβολή των συμβατικών ή νομικών μας 

δικαιωμάτων. 

Απαραίτητο για τους 

σκοπούς των 

έννομων 

συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία 
ή τρίτος σύμφωνα 

με το Άρθρο  

6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. 

Complying with legal and 

regulatory obligations, record-
keeping and reporting 

obligations, insurance 

requirements, payment of tax 

and duty, compliance with 

requests from government or 

other public authorities 

(including those outside your 

country of residence if 
required), responding to legal 

process such as subpoenas, 

summons or warrants, court 

orders. 

Necessary for 

compliance with a legal 
obligation to which the 

Company is subject 

under Art. 6(1)(c) 

GDPR. 

Συμμόρφωση με νομικές και 

κανονιστικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις 
τήρησης αρχείων και υποβολής 

εκθέσεων, ασφαλιστικές απαιτήσεις, 

πληρωμή φόρων και δασμών, 

συμμόρφωση με αιτήματα κυβερνητικών 

ή άλλων δημόσιων αρχών 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός 

της χώρας διαμονής σας, εφόσον 

απαιτείται), ανταπόκριση σε νομικές 
διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, κλήσεις ή 

εντάλματα, δικαστικές αποφάσεις 

Απαραίτητο για τη 

συμμόρφωση με 
νομική υποχρέωση 

στην οποία 

υπόκειται η Εταιρεία 

σύμφωνα με το 

Άρθρο 6(1)(γ) του 

ΓΚΠΔ. 
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Conducting internal 

investigations to comply with 

legal and regulatory 

obligations and internal 

policies and procedures. 

Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 

Company or a third 
party under Art. 6(1)(f) 

GDPR.  

Διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών για τη 

συμμόρφωση με τις νομικές και 

κανονιστικές υποχρεώσεις και τις 

εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. 

Απαραίτητο για τους 

σκοπούς των 

έννομων 

συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία 
ή τρίτος σύμφωνα 

με το Άρθρο 

6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. 

    

Promoting services and offers. Necessary for the 

purposes of the 

legitimate interests 

pursued by the 
Company or a third 

party under Art. 6(1)(f) 

GDPR.  

Προώθηση υπηρεσιών και προσφορών. Απαραίτητο για τους 

σκοπούς των 

έννομων 

συμφερόντων που 
επιδιώκει η Εταιρεία 

ή τρίτο μέρος 

σύμφωνα με το 

Άρθρο 6(1)(στ) του 

ΓΚΠΔ. 

Disclosure of Personal Data Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων 
We may disclose Personal Data to our service providers, 

such as accountants, auditors, experts, lawyers and 

other professional advisors; IT system providers, 
marketing agents, support and hosting service providers; 

advertising, marketing and market research providers; 

banks and financial institutions that service our accounts; 

document and records management providers; and other 

third party vendors and outsourced service providers and 

group companies that assist us in carrying out business 

activities. 

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα στους 

παρόχους υπηρεσιών μας, όπως λογιστές, ελεγκτές, 

εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και άλλους επαγγελματικούς 
συμβούλους, παρόχους συστημάτων πληροφορικής, 

αντιπροσώπους μάρκετινγκ, παρόχους υπηρεσιών 

υποστήριξης και φιλοξενίας, παρόχους διαφήμισης, μάρκετινγκ 

και έρευνας αγοράς, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς μας, παρόχους 

διαχείρισης εγγράφων και αρχείων και άλλους τρίτους 

προμηθευτές και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και 

εταιρείες του ομίλου που μας βοηθούν στην εκτέλεση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

For your complete information, our service providers are 

subject to a strict obligation of confidentiality and in any 

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, οι πάροχοι υπηρεσιών μας 

υπόκεινται σε αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και σε 
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event, will not be authorized to process your personal 

data for purposes other than those mentioned in the 

present notice. 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα 

προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς 

που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση. 

We may also share Personal Data with: (a) government 

or other public authorities (including, but not limited to, 

courts, regulatory bodies, law enforcement agencies, tax 
authorities and criminal investigations agencies); and (b) 

third party participants in legal proceedings and their 

accountants, auditors, lawyers, and other advisors and 

representatives, as we believe to be necessary or 

appropriate. 

Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε Προσωπικά Δεδομένα με: (α) 

κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, δικαστηρίων, ρυθμιστικών φορέων, υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών 

ποινικών ερευνών), και (β) τρίτους συμμετέχοντες σε νομικές 

διαδικασίες και τους λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους και άλλους 

συμβούλους και εκπροσώπους τους, όπως πιστεύουμε ότι είναι 

απαραίτητο ή σκόπιμο. 

Data Transfers outside the EEA Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του ΕΟΧ 
Your Personal Data may be transferred outside the EEA, 

notably in the United States. Appropriate safeguards in 
accordance with the Data Protection Laws are 

implemented for transferring your Personal Data outside 

the EEA. Indeed, the Company entered into EU Standard 

Contractual Clauses with its affiliates and with its service 

providers. In order to obtain a copy of such Standard 

Contractual Clauses please send an email 

to security@phoenixintnl.com. 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός 

του ΕΟΧ, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τη διαβίβαση των 
προσωπικών σας δεδομένων εκτός του ΕΟΧ εφαρμόζονται 

κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τους νόμους περί 

προστασίας δεδομένων. Πράγματι, η Εταιρεία συνήψε 

τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ με τις θυγατρικές της 

και τους παρόχους υπηρεσιών της. Για να λάβετε αντίγραφο 

των εν λόγω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, στείλτε 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση security@phoenixintnl.com. 

Retention Periods Περίοδοι διατήρησης 
The Company will keep Personal Data for as long as 

necessary for the purposes for which we collect it. Where 

the Company holds Personal Data to comply with a legal 

or regulatory obligation, we will keep the information for 

at least as long as is required to comply with that 

obligation. 

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο 

χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους 

οποίους τα συλλέγουμε. Όταν η Εταιρεία κατέχει Προσωπικά 

Δεδομένα για να συμμορφωθεί με μια νομική ή κανονιστική 

υποχρέωση, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για 

όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωση με την εν 

λόγω υποχρέωση. 

Where we hold Personal Data in the context of a 

contractual relationship, we will keep the information for 
at least as long as that contractual relationship, and for a 

number of years thereafter.  The number of years varies 

Όταν διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο 

συμβατικής σχέσης, θα διατηρούμε τις πληροφορίες 
τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί η εν λόγω συμβατική 

σχέση και για αρκετά χρόνια μετά.  Ο αριθμός των ετών 
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depending on the nature of the contractual relationship 

(which could be up to 10 years post termination of the 

relationship) and will be retained for a longer period in 

the event of legal or prospective legal proceedings. Any 

Personal Data contained on documents which are 
required to be retained for title purposes in respect of 

property rights will be retained for so long as such 

retention is required in order to evidence title or other 

property interest. 

ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της συμβατικής σχέσης (η οποία 

θα μπορούσε να είναι έως και 10 έτη μετά τη λήξη της σχέσης) 

και θα διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 

περίπτωση νομικών ή μελλοντικών νομικών διαδικασιών. 

Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 
περιέχονται σε έγγραφα τα οποία απαιτείται να διατηρηθούν για 

σκοπούς τίτλου ιδιοκτησίας σε σχέση με δικαιώματα 

ιδιοκτησίας, θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα 

απαιτείται η εν λόγω διατήρηση προκειμένου να αποδειχθεί ο 

τίτλος ιδιοκτησίας ή άλλο ιδιοκτησιακό συμφέρον. 

Data Subject Rights Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 
Data Protection Laws provide the following rights in 

favour of Data Subjects: 

Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων προβλέπουν τα 

ακόλουθα δικαιώματα υπέρ των υποκειμένων των δεδομένων: 

a) the right to receive information on the processing 
(which is provided here or in any other forms or notices 

provided to you); 

a) το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία (οι οποίες παρέχονται εδώ ή σε άλλα έντυπα ή 

ανακοινώσεις που σας παρέχονται), 

b) the right of access to Personal Data (i.e. the right to 

access the personal data itself and other information 

such as the purposes of the processing or the retention 

period); 

b) το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα (δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης στα ίδια τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε άλλες πληροφορίες, 

όπως οι σκοποί της επεξεργασίας ή η περίοδος διατήρησης), 

c) the right to rectify inaccurate Personal Data or erase 

Personal Data (i.e. right to be forgotten); 

c) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων 

ή διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων (δηλαδή το δικαίωμα στη 

λήθη), 

d) the right to restrict processing; d) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 

e) the right to data portability (i.e. the right to receive your 
personal data in a standardized format and transmit them 

to another data controller); 

e) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (δηλαδή το 
δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε 

τυποποιημένο μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον 

υπεύθυνο επεξεργασίας), 

f) the right to object to the processing of Personal Data; f) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών 

Δεδομένων, 

g) the right to object to automated decision-making 

(including profiling) which has a legal or similarly 

significant effect on you; 

g) το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) 

που έχει νομικές ή παρόμοιες σημαντικές συνέπειες για εσάς, 
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h) the right to complain to the relevant data protection 

commission3 in the event you have a complaint or 

believe your rights have been infringed (in such cases 

we would request that you bring the matter to our 

attention in the first instance so that we may discuss it 
with you); and 

h) το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια επιτροπή προστασίας 

δεδομένων3 σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο ή 

πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί (σε τέτοιες 

περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε να θέσετε το θέμα υπόψη μας 

σε πρώτη φάση, ώστε να το συζητήσουμε μαζί σας) και 

i) the right to give instructions concerning the fate of his 

or her personal data after his or her death4. 

i) το δικαίωμα να δίνει οδηγίες σχετικά με την τύχη των 

προσωπικών του δεδομένων μετά το θάνατό του4. 

Requests to exercise the rights b) to g) will be processed 

as soon as practicable. Please note that some of the 

above-mentioned rights, such as the right of data 

erasure, portability and objection, are restricted by Data 

Protection Laws and must be fulfilled by us possibly only 

under certain conditions. 

Οι αιτήσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων β) έως ζ) θα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία το συντομότερο δυνατό. 

Σημειώστε ότι ορισμένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, 

όπως το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, φορητότητας και 

αντίρρησης, περιορίζονται από τους νόμους περί προστασίας 

δεδομένων και πρέπει να εκπληρώνονται από εμάς 
ενδεχομένως μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

In order to ensure the Company’s files are accurate and 

up to date, please notify the Company as soon as 

possible following any change in relevant Personal Data. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία της Εταιρείας είναι 

ακριβή και ενημερωμένα, παρακαλείστε να ενημερώνετε την 

Εταιρεία το συντομότερο δυνατό μετά από οποιαδήποτε αλλαγή 

στα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα. 

Who to Contact about your Personal Data Με ποιον να επικοινωνήσετε για τα Προσωπικά σας 
Δεδομένα 

To exercise the rights mentioned above, or for any 

question, please contact security@phoenixintnl.com 

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή για 

οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
security@phoenixintnl.com 

This Privacy Notice was last updated in July 2022. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία 

φορά τον Ιούλιο του 2022. 

FOOTNOTES 
1 For France: the French Act n°78-17 of 6 January 1978 

on Data Processing, Data Files and Individual Liberties 

(as subsequently amended); for Ireland: the Data 

Protection Act 2018; for Italy: the legislative Decree No. 

101 of 10 August 2018; for Spain : the Data Protection and 

Digital Rights 2018; for Netherlands: the Dutch General 
Data Protection Regulation Implementation Act of 25 May 

1 Για τη Γαλλία: ο γαλλικός νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 

1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία 

δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα)- για την Ιρλανδία: ο νόμος περί προστασίας 

δεδομένων του 2018- για την Ιταλία: το νομοθετικό διάταγμα 

αριθ. 101 της 10ης Αυγούστου 2018- για την Ισπανία: το 2018 
για την προστασία των δεδομένων και τα ψηφιακά δικαιώματα- 
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2018; for Luxembourg: the Data Protection Act of 1 August 

2018; for Malta: the Data Protection Act 2018 (Cap 586); 

for Cyprus: the law providing for the Protection of Natural 

Persons with regard to the Processing of Personal Data 

and for the Free Movement of such Data of 2018 (Law 
125(I)/2018). 

για τις Κάτω Χώρες: ο ολλανδικός νόμος για την εφαρμογή του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της 25ης 

Μαΐου 2018- για το Λουξεμβούργο: ο νόμος για την προστασία 

των δεδομένων της 1ης Αυγούστου 2018- για τη Μάλτα: ο νόμος 

για την προστασία των δεδομένων του 2018 (Κεφ. 586)- για την 
Κύπρο: ο νόμος που προβλέπει την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018). 

2 As regards the management of the contractual 

relationship with landlords, please note that PTI Italia 

S.p.A. (address: Via Tortona 9 Milano, 20144 Italy) acts 

as joint data controller. As regards the management of the 
contractual relationship with service providers, please 

note that PTI Italia S.p.A. and Phoenix France 

Infrastructures (address: 4 Rue Marivaux, 75002 Paris, 

France) act as joint data controllers. 

2 Όσον αφορά τη διαχείριση των συμβατικών σχέσεων με τους 

ιδιοκτήτες, σημειώνεται ότι η PTI Italia S.p.A. (διεύθυνση: Via 

Tortona 9 Milano, 20144 Ιταλία) ενεργεί ως κοινός υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεδομένων. Όσον αφορά τη διαχείριση της 
συμβατικής σχέσης με τους παρόχους υπηρεσιών, σημειώστε ότι 

η PTI Italia S.p.A. και η Phoenix France Infrastructures 

(διεύθυνση: 4 Rue Marivaux, 75002 Παρίσι, Γαλλία) ενεργούν ως 

κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. 

3 For France: the French Data Protection Authority (CNIL); 

for Ireland: the Data Protection Commission; for Italy: the 

Italian Data Protection Authority; for Spain : the Spanish 

Data Protection Agency; for Netherlands: the Dutch Data 
Protection Authority; for Luxembourg: the National 

Commission for Data Protection; for Malta: the Office of 

the Information and Data Protection Commissioner; for 

Cyprus: the Office of the Commissioner for Personal Data 

Protection. 

3 Για τη Γαλλία: η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL)- 

για την Ιρλανδία: η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων- για την 

Ιταλία: η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων- για την Ισπανία: 

η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων- για τις Κάτω 
Χώρες: η Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων- για το 

Λουξεμβούργο: η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων- για 

τη Μάλτα: το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών και 

Προστασίας Δεδομένων- για την Κύπρο: το Γραφείο του 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

4 Please note that this right only applies when the French 

Act n°78-17 of 6 January 1978 on Data Processing, Data 

Files and Individual Liberties (as subsequently amended) 

is applicable to the employee. 

4 Σημειώστε ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο όταν ο γαλλικός 

νόμος n°78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές 

ελευθερίες (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) εφαρμόζεται 
στον εργαζόμενο. 


