“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο
“ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.”
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΜΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (NEWSLETTER)
Η εταιρεία “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με
διακριτικό τίτλο “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα, 6ο χλμ Καλαμάτας
- Μεσσήνης, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που
συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.
Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για την
εταιρεία “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.” και για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη
διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της φόρμας
Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter) της Ιστοσελίδας https://www.agrovim.gr/.
Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η αποστολή σε εσάς του Ενημερωτικού
Δελτίου (newsletter) της Εταιρείας, κατόπιν του ενδιαφέροντος που εκδηλώσατε.
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας για 2 έτη.
Η “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.” δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που περιέχονται στη φόρμα newsletter.
Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και
φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.”.
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.” (Δικηγορική
Εταιρεία Λατσούδης και Συνεργάτες, στοιχεία επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου 210-2205950,
e-mail dpo@latsoudislaw.com και στην ταχυδρομική διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 3, Τ.Κ. 18535
Πειραιάς). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.”, στην
ιστοσελίδα https://www.agrovim.gr/privacy-policy/. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να
απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Να διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα μου για τον ανωτέρω σκοπό της
ενημέρωσής μου για τις υπηρεσίες της
“ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.”

ΣΥΜΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ

◻

◻

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη
συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
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