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Πληροφορίες σχετικά  
με την προστασία δεδομένων  

για τη BASF  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Το θέμα της προστασίας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την BASF (εφεξής 
αποκαλούμενη «εμείς» ή «εμάς»). Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει επίσης της διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου διαφάνειας. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, το ακόλουθο έγγραφο 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η BASF επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
επισκεπτών στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής μας («Επισκέπτες» ή «εσείς»). 
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και ποιος είναι ο Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων; 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων είναι η εταιρεία του ομίλου BASF, η 
οποία λειτουργεί το αντίστοιχο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας των αντίστοιχων εταιρειών του ομίλου BASF είναι διαθέσιμα στην 
ενότητα πληροφοριών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των καναλιών κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων στο: Alexandra Haug 
Email: data-protection.eu@basf.com

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και με ποιους σκοπούς; 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν επισκεφτείτε την BASF στα μέσα 
κοινωνική δικτύωσης. Μέσα από τα ποικίλα κανάλια κοινωνική δικτύωσής μας, θέλουμε να 
σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων και να ανταλλάσσουμε μαζί σας 
ιδέες για θέματα που είναι σημαντικά για εσάς. Εκτός από τον αντίστοιχο πάροχο ενός 
κοινωνικού δικτύου, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κι εμείς προσωπικά δεδομένα 
χρηστών στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής μας. Με την παρούσα πολιτική, σας 
ενημερώνουμε σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς στα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσής μας, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στη χρήση 
των δεδομένων. Για τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και τις κατηγορίες 
δεδομένων ανατρέξτε στα μεμονωμένα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που αναγράφονται 
λεπτομερώς παρακάτω. 

mailto:data-protection.eu@basf.com
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Η επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί του ακόλουθους σκοπούς: 

▪ Επικοινωνία με τους Επισκέπτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της BASF
▪ Ολοκλήρωση αιτημάτων των Επισκεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της BASF
▪ Λήψη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την εμβέλεια των καναλιών κοινωνικής

δικτύωσης της BASF
▪ Διεξαγωγή ερευνών πελατών, διαφημιστικών εκστρατειών, αναλύσεων αγοράς,

λοταριών, διαγωνισμών ή παρόμοιων δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων
▪ Επίλυση διαφορών και αγωγών, σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι νομικών

απαιτήσεων ή ένδικων διαφορών, επιβολή υφιστάμενων συμβάσεων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών 
των στόχων.  

Εάν δεν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 
1 στ. του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Τα έννομα 
συμφέροντά μας είναι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα μηνύματα ή τις ερωτήσεις σας και 
να αναλύουμε την εμβέλεια και τη χρήση των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης της BASF για τη 
δημιουργία του κατάλληλου σχεδιασμού και για συνεχή βελτιστοποίηση. Εφόσον επιθυμείτε να 
συνάψετε συμβατική σχέση με την BASF με το ερώτημά σας, η νομική βάση για την εν λόγω 
επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ. (b) του ΓΚΠΔ. 

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλο 
σκοπό που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως πριν την εν λόγω 
επεξεργασία. 

1. Η BASF στο Facebook
Η λειτουργία των Fanpages (σελίδες θαυμαστών) της BASF στο Facebook (εφεξής 
«Fanpage») πραγματοποιείται από την Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, D2 Δουβλίνο, Ιρλανδία («Facebook»). Όταν επισκέπτεστε τις Fanpages, το 
Facebook επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου 
του, η οποία βρίσκεται εδώ. 

Εμείς επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

▪ Το όνομα χρήστη σας στο Facebook, καθώς και σχόλια που αναρτήθηκαν στις 
Fanpages και μηνύματα που μας στείλατε μέσω αυτών

▪ Τη δραστηριότητά σας στις Fanpages μέσω της υπηρεσίας Facebook Insights, π.χ. 
τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των εισφορών, τις επισκέψεις και τη μέση 
διάρκεια βίντεο, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις 
προέρχονται οι Επισκέπτες μας και στατιστικά για τις φυλετικές σχέσεις των 
Επισκεπτών μας

▪ Άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αιτημάτων από τους 
Επισκέπτες μας ή για την αναμφισβήτητη αναγνώριση των Επισκεπτών μας στα 
συστήματά μας

https://www.facebook.com/policy.php
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Κοινή ευθύνη επεξεργασίας με το Facebook 
Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές πληροφορίες (τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των 
εισφορών, τις επισκέψεις και την μέση διάρκεια βίντεο, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες 
χώρες και πόλεις προέρχονται οι Επισκέπτες μας και στατιστικά για τις φυλετικές σχέσεις των 
Επισκεπτών μας) που σχετίζονται με την χρήση των Fanpages, οι οποίες διατίθενται από το 
Facebook μέσω της υπηρεσίας Facebook Insights σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι δυνατή η 
διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε 
μεμονωμένα προφίλ χρηστών από την BASF. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Facebook Insights 
εδώ. 

Ως εκ τούτου, η BASF και το Facebook θεωρούνται «κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας» κατά 
την έννοια του ΓΚΠΔ και, επομένως, έχουν συνάψει την επονομαζόμενη συμφωνία κοινής 
ευθύνης επεξεργασίας, ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Η συμφωνία 
κοινής ευθύνης επεξεργασίας είναι διαθέσιμη εδώ. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με εσάς ως υποκείμενο δεδομένων, ειδικότερα όσον αφορά την άσκηση των 
δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Πέρα από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα 
πολιτική απορρήτου, η BASF δεν επηρεάζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
σχετίζονται με τη χρήση των Fanpages. 

2. Η BASF στο Instagram
Η λειτουργία των σελίδων Instagram της BASF πραγματοποιείται από την Facebook Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Δουβλίνο, Ιρλανδία, πάροχο υπηρεσιών για 
το Instagram. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες Instagram της BASF, το Instagram 
επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του, η 
οποία βρίσκεται εδώ. 

Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές πληροφορίες (τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των 
εισφορών, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις προέρχονται οι 
Επισκέπτες μας και στατιστικά σχετικά με τις φυλετικές σχέσεις των Επισκεπτών μας) που 
σχετίζονται με την χρήση των σελίδων Instagram της BASF, οι οποίες διατίθενται από το 
Instagram μέσω της υπηρεσίας Instagram Insights σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι δυνατή η 
διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε 
μεμονωμένα προφίλ χρηστών από την BASF. 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://help.instagram.com/519522125107875
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Εμείς επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

▪ Το όνομα χρήστη σας στο Instagram, καθώς και σχόλια που αναρτήθηκαν στις
σελίδες Instagram της BASF και μηνύματα που μας στείλατε μέσω αυτών

▪ Τη δραστηριότητά σας στις σελίδες Instagram μέσω της υπηρεσίας Instagram
Insights, π.χ. τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των εισφορών, πληροφορίες
σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις προέρχονται οι Επισκέπτες μας και
στατιστικά για τις φυλετικές σχέσεις των Επισκεπτών μας

▪ Άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αιτημάτων από τους
Επισκέπτες μας ή για την αναμφισβήτητη αναγνώριση των Επισκεπτών μας στα
συστήματά μας

3. Η BASF στο Twitter
Εάν επισκέπτεστε την BASF στο Twitter, η Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, Η.Π.Α., ως διαχειριστής του Twitter, συλλέγει και επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου τους. 
Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου εδώ. 

Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές πληροφορίες (τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των 
εισφορών, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις προέρχονται οι 
Επισκέπτες μας και στατιστικά σχετικά με τις φυλετικές σχέσεις των Επισκεπτών μας) που 
σχετίζονται με την χρήση των σελίδων Twitter της BASF, οι οποίες διατίθενται από το Twitter 
μέσω της υπηρεσίας «Analytics» σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε μεμονωμένα προφίλ 
χρηστών από την BASF. 

Εμείς επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

▪ Το όνομα χρήστη σας στο Twitter, καθώς και σχόλια που αναρτήθηκαν στις σελίδες
Twitter της BASF και μηνύματα που μας στείλατε μέσω αυτών

▪ Τη δραστηριότητά σας στις σελίδες Twitter της BASF μέσω της υπηρεσίας Analytics,
π.χ. τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των εισφορών, πληροφορίες σχετικά με
το από ποιες χώρες και πόλεις προέρχονται οι Επισκέπτες μας και στατιστικά για τις
φυλετικές σχέσεις των Επισκεπτών μας

▪ Άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αιτημάτων από τους
Επισκέπτες μας ή για την αναμφισβήτητη αναγνώριση των Επισκεπτών μας στα
συστήματά μας

Δεν αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από το όνομα 
χρήστη σας στο Twitter εάν μας αποστείλετε άμεσο μήνυμα. 

https://twitter.com/privacy
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4. Η BASF στο LinkedIn
Η λειτουργία των σελίδων LinkedIn της BASF πραγματοποιείται από την LinkedIn Ireland 
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία («LinkedIn»). Όταν επισκέπτεστε τις 
σελίδες LinkedIn της BASF, το LinkedIn επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα 
σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του, η οποία βρίσκεται εδώ. 

Εμείς επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

▪ Το όνομα χρήστη σας στο LinkedIn, καθώς και σχόλια που αναρτήθηκαν στις σελίδες
LinkedIn της BASF και μηνύματα που μας στείλατε μέσω αυτών

▪ Άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αιτημάτων από τους
Επισκέπτες μας ή για την αναμφισβήτητη αναγνώριση των Επισκεπτών μας στα
συστήματά μας

Κοινή ευθύνη επεξεργασίας με το LinkedIn 
Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές πληροφορίες (τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των 
εισφορών, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις προέρχονται οι 
Επισκέπτες μας και στατιστικά σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις των Επισκεπτών μας) που 
σχετίζονται με την χρήση της εταιρικής σελίδας μας στο LinkedIn, οι οποίες διατίθενται από 
το LinkedIn μέσω της υπηρεσίας «Analytics» σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι δυνατή η 
διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε 
μεμονωμένα προφίλ χρηστών από την BASF. 

Ως εκ τούτου, η BASF και το LinkedIn θεωρούνται «κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας» κατά την 
έννοια του ΓΚΠΔ και, επομένως, έχουν συνάψει την επονομαζόμενη συμφωνία κοινής 
ευθύνης επεξεργασίας, ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Η συμφωνία 
κοινής ευθύνης επεξεργασίας είναι διαθέσιμη εδώ. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με εσάς ως υποκείμενο δεδομένων, ειδικότερα όσον αφορά την άσκηση των 
δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Πέρα από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα 
πολιτική απορρήτου, η BASF δεν επηρεάζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
σχετίζονται με τη χρήση σας της εταιρικής μας σελίδας στο LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
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5. Η BASF στο XING
Η λειτουργία των σελίδων XING της BASF πραγματοποιείται από την XING SE, 
Dammtorstrasse 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία («XING»). Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες 
XING της BASF, το XING επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την 
πολιτική απορρήτου του, η οποία βρίσκεται εδώ. 

Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές πληροφορίες (τις επισκέψεις στη σελίδα μας και στατιστικά 
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις των Επισκεπτών μας) που σχετίζονται με την χρήση των 
σελίδων XING της BASF, οι οποίες διατίθενται από το XING μέσω της υπηρεσίας 
στατιστικών του σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 
με μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε μεμονωμένα προφίλ χρηστών από την BASF. 

Εμείς επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

▪ Το όνομα χρήστη σας στο XING, καθώς και σχόλια που αναρτήθηκαν στις σελίδες
XING της BASF και μηνύματα που μας στείλατε μέσω αυτών

▪ Τη δραστηριότητά σας στις σελίδες XING της BASF μέσω της υπηρεσίας στατιστικών
της XING, π.χ. τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των εισφορών, τις επισκέψεις
και τη μέση διάρκεια βίντεο, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις
προέρχονται οι Επισκέπτες μας και στατιστικές για τις φυλετικές σχέσεις των
Επισκεπτών μας

▪ Άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αιτημάτων από τους
Επισκέπτες μας ή για την αναμφισβήτητη αναγνώριση των Επισκεπτών μας στα
συστήματά μας

6. Η BASF στο YouTube
Εάν επισκέπτεστε την BASF στο YouTube, η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ιρλανδία, ως διαχειριστής του YouTube, συλλέγει και επεξεργάζεται τα 
προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου τους. 
Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου εδώ. 

Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές πληροφορίες (τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των 
εισφορών, την μέση διάρκεια βίντεο, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις 
προέρχονται οι Επισκέπτες μας και στατιστικά σχετικά με τις φυλετικές σχέσεις των 
Επισκεπτών μας) που σχετίζονται με την χρήση του καναλιού YouTube της BASF, οι οποίες 
διατίθενται από το YouTube μέσω της υπηρεσίας «Analytics» σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι 
δυνατή η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε 
μεμονωμένα προφίλ χρηστών από την BASF. 

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy
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Εμείς επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

▪ Το όνομα χρήστη σας στο YouTube, καθώς και σχόλια που αναρτήθηκαν στο κανάλι
της BASF στο YouTube

▪ Τη δραστηριότητά σας στο κανάλι της BASF στο YouTube μέσω της υπηρεσίας
YouTube Analytics, π.χ. τις επισκέψεις στη σελίδα μας, το εύρος των εισφορών, την
μέση διάρκεια βίντεο, πληροφορίες σχετικά με το από ποιες χώρες και πόλεις
προέρχονται οι Επισκέπτες μας και στατιστικά για τις φυλετικές σχέσεις των
Επισκεπτών μας

▪ Άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση αιτημάτων από τους
Επισκέπτες μας ή για την αναμφισβήτητη αναγνώριση των Επισκεπτών μας στα
συστήματά μας

Δεν αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από το όνομα 
χρήστη σας στο YouTube εάν μας αποστείλετε άμεσο μήνυμα. 

Σε ποιον μεταβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Εντός της εταιρείας μας, μόνο τα πρόσωπα και οι φορείς που χρειάζονται προσωπικά 
δεδομένα για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών θα λάβουν πρόσβαση στα εν 
λόγω δεδομένα. 

Χρησιμοποιούμε το Facelift Cloud (Facelift BBT, Gerhofstraße 19, 20354 Αμβούργο, 
Γερμανία, https://www.facelift-bbt.com/en) ως διαχειριστικό εργαλείο για τη διαχείριση των 
καναλιών κοινωνικής δικτύωσής μας. Τα σχόλια και μηνύματα που αφήνετε στα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσής μας μεταφέρονται σε αυτό το σύστημα και τα διαχειρίζεται το 
προσωπικό μας μέσω αυτού του συστήματος. 

Τονίζουμε ότι κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσής 
μας, ενδέχεται να γίνει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του εδάφους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να επιφέρει κίνδυνο για τους χρήστες, καθώς θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να καταστήσει πιο δύσκολη την επιβολή των δικαιωμάτων τους. 
Ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης για λεπτομέρειες. 
Όσον αφορά παρόχους από τις Η.Π.Α με πιστοποίηση από την Ασπίδα Προστασίας, θα 
θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. 

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε εποπτικές αρχές, δικαστήρια ή 
δικηγορικά γραφεία στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με την 
ισχύουσα νομοθεσία ή για την άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων, 
εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. 

http://www.facelift-bbt.com/en)
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Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
Εφόσον δεν ορίζεται ρητώς διαφορετικά (π.χ. σε συγκεκριμένο έντυπο συγκατάθεσης), 
διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους 
σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός εάν η διαγραφή ή η δέσμευση παραβιάζει τις 
νομικές υποχρεώσεις μας να παρέχουμε και να διατηρούμε αρχεία (όπως περιόδους 
διατήρησης που προβλέπονται από το εμπορικό ή φορολογικό δίκαιο). Τα μηνύματά σας 
που στάλθηκαν μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσής μας διαγράφονται τουλάχιστον 3 
μήνες μετά το τέλος της συζήτησης, εάν το ερώτημά σας έχει απαντηθεί, και δεν υφίστανται 
άλλοι λόγοι που να μας δίνουν το δικαίωμα ή να μας υποχρεώνουν να διατηρήσουμε τα εν 
λόγω μηνύματα. 

Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων μπορείτε να διεκδικήσετε; 
Οι Επισκέπτες μας ενδέχεται να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά 
δεδομένα που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αναφορικά με αυτούς από τις 
αντίστοιχες εταιρείες του ομίλου BASF. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι 
Επισκέπτες μας μπορούν να απαιτήσουν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών 
δεδομένων που τους αφορούν. Ενδέχεται επίσης να έχουν δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και δικαίωμα κοινοποίησης των 
δεδομένων που έχουν παράσχει σε δομημένη, συνήθη και μηχανικά αναγνώσιμη 
μορφή. 

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της υπηρεσίας «Insights» 
που προσφέρει το Facebook, το Facebook έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη. Αυτό 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων Insights και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων. Επομένως, επικοινωνήστε απευθείας με το Facebook 
σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων Insights. Παρότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 
ενώπιόν μας, θα προωθήσουμε τα σχετικά ερωτήματα σας που λάβαμε στο Facebook. 

Δικαίωμα αντίρρησης 

Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, οι Επισκέπτες μας έχουν το 
δικαίωμα να φέρουν αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ανά πάσα στιγμή. Εάν επεξεργαζόμαστε 
προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών μας για τη διαφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων μας, οι Επισκέπτες μας μπορούν ανά πάσα στιγμή να φέρουν 
αντίρρηση στην επεξεργασία για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη 
κατάστασή τους. Σε περίπτωση αντίρρησης, θα σταματήσουμε την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων του σχετικού υποκειμένου εκτός και εάν μπορούμε να 
παρέχουμε επιτακτικούς λόγους, που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των Επισκεπτών μας ή να αποδείξουμε ότι, η επεξεργασία 
εξυπηρετεί τη σύσταση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή 
ένδικων διαφορών.



9 

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της υπηρεσίας «Page 
Insights» που προσφέρει το LinkedIn, το LinkedIn έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη. Αυτό 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων Page Insights και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων. Επομένως, επικοινωνήστε απευθείας με το LinkedIn σχετικά 
με όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων «Page Insights». Παρότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ενώπιόν 
μας, θα προωθήσουμε τα σχετικά ερωτήματα σας που λάβαμε στο LinkedIn. 

Πού μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες; 
Ανεξάρτητα από τυχόν άλλα ένδικα μέσα σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, οι Επισκέπτες 
μας έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή, ειδικότερα στο 
κράτος-μέλος στο οποίο κατοικούν ή όπου έλαβε χώρα η υποτιθέμενη παραβίαση, εφόσον 
οι Επισκέπτες μας θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που 
σχετίζονται με αυτούς γίνεται κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας 
Δεδομένων της Ε.Ε. 

Η εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία θα ενημερώνει τον αναιρεσείοντα 
σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης 
της επιλογής ένδικων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Γενικού Κανονισμού περί 
Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 

Ο τοπικός Υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της 
πληροφόρησης είναι:
Δήμητρα Χρονοπούλου 
E-mail: data-protection.gr@basf.com
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