
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από το Γραφείο Καράμπελα (Εταιρεία) 

Το  Γραφείο Καράμπελα (στο εξής «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)  

συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή τα παρακάτω 

προσωπικά δεδομένα :  

Προσωπικά στοιχεία όπως, ταυτότητα,  πλήρες όνομα , ημερομηνία γέννησης και 

οικογενειακή κατάσταση. 

Στοιχεία επικοινωνίας , όπως διεύθυνση κατοικίας, email. 

Φορολογικά στοιχεία όπως δηλώσεις εισοδήματος, κωδικούς taxis, βεβαιώσεις αποδοχών, 

μισθωτήρια κατοικίας. 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει , αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, 

κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών που της ανατίθενται από τους πελάτες της και 

μόνο για τον σκοπό εκπλήρωσης των παραπάνω υπηρεσιών που της έχουν ανατεθεί. 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία 

από τους  υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι και επεξεργάζονται τα προσωπικά 

δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Οι υπάλληλοι 

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Επιπλέον, ορισμένα από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να είναι 

προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι οποίοι τηρούν τον 

Κώδικα Δεοντολογίας και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο 

χρονικό διάστημα απαιτείται για εκπλήρωση των παραπάνω υπηρεσιών και όσο διαρκεί η 

εντολή παροχής υπηρεσιών και με το πέρας της συνεργασίας  η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προχωρήσει 

στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων. 

Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προσωπικών 

δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό 

της επεξεργασίας, ανάκληση χρήσης, διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, 

καθώς και  το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων με επικοινωνία σας στα παρακάτω στοιχεία 

του υπεύθυνου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα προαναφερθέντων δικαιωμάτων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβει 

όλα τα δυνατά μέτρα για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός σας, σύμφωνα με τις 

ειδικές διατάξεις και τους όρους της Νομοθεσίας Προσωπικών Δεδομένων και θα σας 

ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματός σας. 



Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως να 

θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της και η 

επεξεργασία βάσει άλλης νομικής βάσης. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται 

σύμφωνα με τον κανονισμό. 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Αικατερίνη Ρούσου 

Email: info@taxnet.gr 

Διεύθυνση:  Λ. Συγγρού 78, Αθήνα 

Τηλ: 2109210030 

 


